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I.

PRŮVODCE ROKEM 2009 VE SVĚTĚ, 

V     ČESKÉ REPUBLICE A V TURNOVĚ   

Zdroje (ověřených) informací tohoto přehledu: Periodika vycházející 

na Turnovsku, především Turnovsko v akci Pavla Charouska a webová stránka 

www.turnovskovakci, Hlasy a ohlasy Turnova (vydává KCT),vlastní záznamy kronikáře, zprávy o  

činnosti spolků, institucí a úřadů ad.

3



Česká republika, Evropa a svět v roce 2009 v heslech:

► Česko převzalo na půl roku předsednictví v Evropské unii.

► Od 1.1.2009 na Slovensku platí eury. Po Slovinsku je to druhá země bývalého východního bloku, která  

přešla na společnou měnu.

► Konflikt v pásmu Gazy si vyžádal 1300 obětí, do vyjednávání příměří se zapojil český ministr zahraničí  

Karel Schwarzenberg. Příměří nastalo 17. ledna.

► 30. ročník slavné Rallye Dakar se z bezpečnostních důvodů přesunul na jihoamerický kontinent + do 

Argentiny a Chile . V kategorii čtyřkolek zvítězil náš Josef Macháček.

► 14. ledna zemřel architekt Jan Kaplický, autor nového projektu knihovny v Praze.

► 15. ledna byla v Bruselu odhalena plastika Davida Černého a nastalo pozdvižení - oficiálně si stěžovalo  

Bulharsko a Slovensko,  další státy projevily výhrady. Další ostudou bylo zjištění, že na obří plastice nespolu-

pracovalo deklarovaných 26 výtvarníků Evropy. Černý se veřejně omluvil.

► Spor Ruska a Ukrajiny vyústil v zastavení dodávek plynu téměř na dva týdny.  Rusko podezřívalo Ukraji -

nu, že odebírá i plyn určený pro Evropu. Stop stav se v řadě zemí projevil kriticky, např. Bulharsko a Moldav -

sko nemělo téměř žádnou rezervní zásobu plynu. Krize dolehla i na Slovensko, kterému pomohlo Česko vý -

půjčkami.

►  21. ledna byl uveden do funkce nový prezident Spojených států amerických Barack Obama.  S jeho zvo -

lením byly spojeny mnohé naděje - ozdravení americké ekonomiky a zlepšení obrazu USA ve světě, např.  

zastavení procesů na Guantánamu, stažení vojsk z Iráku a Afganistanu.

► Šárka Záborská vybojovala stříbrnou medaili na mistrovství světa v alpském lyžování.

► 18. února sněmovna schválila Lisabonskou smlouvu. V průběhu téměř celého roku pokračovaly spory ko-

lem její ratifikace, smlouva putovala do Senátu. Prezident Václav Klaus se k ní stavěl od počátku negativně, 

sporným bodem bylo schvalování převodu kompetencí z členských států na unijní úroveň a obava z prolo-

mení Benešových dekretů. Na Lisabonské smlouvě zbývaly už jen dva podpisy - Česka a Irska.

► Ve dnech 18. února až prvního března se konalo v Liberci mistrovství světa v klasickém lyžování. Lukáš  

Bauer získal stříbro v běhu na 15 km, šampionát se bohužel proslavil velkou finanční ztrátou (cca 81 milionů  

korun). Také počasí nepřispělo k úspěchu, spíše k dopravním zmatkům v Liberci a okolí.

► V březnu 2009 se v Mexiku začal šířit virus nové, velmi silné chřipky, která dostala název mexická, později  

prasečí chřipka. Za první měsíc na ni v Mexiku zemřelo 70 lidí z 1000 nakažených. Chřipka se začala šířit do 

sousedních USA a dále světem.

►  Americká ministryně Hillary Clintonová zahájila v Ženevě vyjednávání s Ruskem o omezení strategických 

zbraní.

►  1. března začal vysílat nový digitální televizní kanál Prima Cool.

► V březnu byl přes odpor laické a části odborné veřejnosti zbourán obchodní dům Ještěd na Soukenném 

náměstí v Liberci. Dílo architektů Karla Hubáčka a Miroslava Masáka sloužilo veřejnosti od roku 1978, teď ho 

má nahradit obchodní centrum Fórum architekta Radima Kousala.

► 17. března sněmovna stáhla návrh smlouvy o umístění americké radarové základny na našem území. Ra-

dar nebude, sláva!

► 26. března padla česká vláda: poprvé v historii samostatného Česka vyjádřila sněmovna vládě nedůvěru.  
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Velmi nepříjemně působilo to, že se tak stalo v období předsednictví Česka v Evropské unii. Nestabilita vlády  

prohloubila i ekonomickou krizi. Řešení situace se ujal prezident Václav Klaus.

►  4. - 5. dubna navštívil Barack Obama Prahu.

►  5. dubna při jednání v Londýně podepsali Barack Obama (USA) a Dmitrij Medveděv (Rusko) předběžnou 

dohodu o snížení jaderných a strategických zbraní.

►  9. dubna jmenován novým premiérem Jan Fischer, dosavadní šéf Českého statistického úřadu.

► 19. dubna se odehrál ve Vítkově útok pravicových extremistů na romskou rodinu, dvouletá holčička byla 

popálena na 80% povrchu těla. 

► Předvolební akce ČSSD v Kolíně a v Praze "zpestřily" vajíčkové útoky na předsedu strany Jiřího Pa-

roubka.

► 6. května schválil Lisabonskou smlouvu Senát. Prezident dále odolával a inicioval schválení trvalé výjimky 

z Listiny základních svobod, týkající se možných nároků sudetských Němců. Podobnou výjimku už mělo Pol -

sko a Velká Británie.

► Jeden z  nejsledovanějších  sportovních  šampionátů,  MS v  ledním hokeji,  se  odehrál  ve  švýcarském 

Bernu. Češi vypadli už ve čtvrtfinále a potřetí za sebou skončili bez medaile.

► Fotbalisté pražské Slávie obhájili mistrovský titul, a to po 66 letech.

►  Za největší zpronevěru v historii byl odsouzen americký finančník Bernard Madoff. Jeho "výdělek" činil  

více než bilion korun.

►  25. května byl v Česku potvrzen první případ prasečí chřipky.

►  Skončila několik let trvající arbitráž s Arcelorem a Nomurou - Česko nemusí nic platit a dostane odškodné 

od  Arceloru.

►  30.5. zemřel na Floridě český zpěvák Waldemar Matuška.

►  První červnový týden - volby do Evropského parlamentu vyhrála pravice, posílily ale extremistické strany.

►  11. června byla představena nová politická strana v Česku -TOP 09. Jejími představiteli byli od začátku 

předseda Karel Schwarzenberg a 1. místopředseda Miroslav Kalousek.

►  Studenti protestovali proti státním maturitám.

►  Mladoboleslavská Škodovka začala vyrábět terénní vůz Škoda Yetti.

►  25.června zemřela popová legenda Michael Jackson.

►  Na přelomu června a července zasáhly Česko povodně v důsledku silných bouřek, větru a lijáků. Kromě  

škod v sedmi krajích republiky si vyžádaly 15 obětí na životech. Nejhůř bylo v Moravskoslezském kraji, na 

Děčínsku a v jižních Čechách.

►  Kanada zavedla víza pro občany České republiky.

►  Léto přineslo mimo jiné i krachy cestovních kanceláří. Největší z nich, Tomi Tour, po sobě nechala 15 tisíc  

poškozených klientů, dále skončily cestovní kanceláře Cool Tour, Balkan Travel a Retur.

►  V  červenci  přijalo  Slovensko  novelu  jazykového zákona,  kvůli  níž  vznikly  následné roztržky  s  Ma-

ďarskem.

► V červenci zastavila provoz dříve slavná společnost Vratislavická kyselka. Minerálka se tu stáčela os roku  

1892.

► 1. srpna zahájil vysílač Ještěd digitální vysílání  programu ČT 2.

► Česká oštěpařka Barbora Špotáková získala na mistrovství světa v Berlíně stříbrnou medaili.
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►  25. srpna protestovali čeští vědci proti krácení dotací Akademii věd.

►  8. září byly obnoveny diplomatické styky s Lichtenštejnskem. Slavný rod, působící zejména na jižní Mo-

ravě, se vzdal nároku na majetek, který mu byl zabaven podle Benešových dekretů.

►  10. září zrušil Ústavní soud předčasné volby. 

►  V září zkrachovala slovenská nízkonákladová letecká společnost SkyEurope Airline, bankrot zasáhl i čes-

ké turisty.

►  Skandál na právnické fakultě v Plzni  - členové vedení fakulty byli obviněni z plagiátorství, začal se šetřit  

rozsah udělování falešných titulů.

►  26. - 28. září - návštěva papeže Benedikta XVI. v Česku.

► Koncem října se zjistilo, že Írán tajně pracuje na obohacování uranu.

► 9. října podepsal prezident Lisabonskou smlouvu a ukončil tak složitá jednání, uvedená výše.

► 15. - 16. října napadl první sníh, doprovázený prudkým větrem, kalamita zasáhla zejména severní a seve-

rovýchodní oblast republiky a vyžádala si tři lidské životy.

►  Na autosalonu ve Frankfurtu byla představena nová Škoda Superb Combi s přímo obřím kufrem.

►  Novým eurokomisařem za Česko se stal Štefan Füle.

►  20. října došlo k vážnému zranění chlapce v rámci šikany, a to už v první třídě!. Škola na situaci nerea-

govala. Šikana je problém, který postihuje stále mladší děti a nabývá na brutalitě. Bohužel, přímo nám pře-

růstá přes hlavu.

►  Od 1. listopadu začaly fungovat datové schránky v Česku, které jsou pro státní instituce povinné.

► Celé Česko slavilo 20. výročí sametové revoluce.

► Čínská vláda se rozhodla "poručit větru, dešti". Z důvodů dlouhotrvajícího sucha vyslala do mraků letadla 

s chemickými prostředky, které měly zajistit déšť, následovala však sněhová kalamita. 

► Jednání OSN o klimatických změnách v Kodani skončilo 18.prosince neúspěchem, respektive neshodami 

a zablokováním jednání ze strany rozvojových zemí. Závazná dohoda nevznikla.

► Projekt Opencard, který měl řešit pražskou dopravu, stál 888 milionů a nevydělal ani korunu, pouze ostu-

du.

►  Středočeský kraj koupil mimořádně vzácnou knižní miniaturu, zobrazující středověkou těžbu stříbra, za 

17,5 milionu korun.

►  Ke konci roku byla v Evropské unii vůbec nejvyšší míra nezaměstnanosti za posledních 11 let - překročila  

hranici 10%. Nejhorší byla situace v Pobaltí (Lotyšsko až 23% nezaměstnaných) a ve Španělsku, naopak 

nejnižší míru nezaměstnanosti mělo Nizozemsko, a to 4%. 

► V roce 2009 onemocnělo prasečí chřipkou prokazatelně 1 milion lidí, z toho 12 000 lidí zemřelo, většinou 

pokud měli další zdravotní komplikace  (např., kardiaci, astmatici). V Česku si chřipka vybrala daň 56 životů.

► V roce 2009 výrazně poklesly ceny nemovitostí. Ve větších městech pokles představoval přibližně 10%, v  

regionech s vysokou nezaměstnaností (např. Ústecko, Česká Lípa, severní Morava) až 30%.

► V roce 2009 došlo k trestnímu stíhání 293 extremistických činů, což je více než dvojnásobek skutečnosti  

minulých let. Kromě zlepšení práce policie, která se na tyto činy zaměřila a zvýšila jejich objasněnost, je va-

rující fakt, že narůstá počet zejména násilných extremistických akcí (útoky zápalnými lahvemi apod).
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LEDEN 2009 * LEDEN 2009 * LEDEN 2009 * LEDEN 2009 
► První turnovský občánek roku 2009 se narodil 2. ledna, je to holčička a jmenuje se Veronika Halí-
řová. Přišla na svět v 11 hodin 50 minut a vážila 3,6 kg. Mamince Kristině přišla tradičně pogratulovat sta-

rostka města s kyticí a drobnými dárky, nechyběl zlatý přívěsek se znamením Kozoroha pro Veroniku na 

památku.

► Počet obyvatel Turnova k 1.1.2009 byl 14.463 a průměrný věk byl rovných 42 let.  Počet obyvatel 

tedy klesl o 217 osob, což představuje 1,47 %. Podle počtu obyvatel je Turnov na 90. místě v České republi -

ce. Průměrný věk obyvatel Turnova se posledních pět let točí kolem 40 let, nyní dosáhl 42 let . 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

K 1.1. 2009 14.463 42

Z toho bylo 7.639 žen a 7.000 mužů. Pro zajímavost - před 140 lety, v roce 1869, proběhlo sčítání lidu a teh -

dy měl Turnov 6.849 obyvatel.

►  Na  přelomu  roku  2008/09  se  projevila  ekonomická  krize  v  plné  síle,  a  to  především  na  za -
městnanosti  obyvatel.   První  vlna  propouštění  proběhla  ke  konci  prosince,  takže  obraz  vývoje  ne-

zaměstnanosti vypadal takto:

(Zdroj: Český statistický úřad Liberec, Úřad práce)
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K 31.12.2008 bylo na úřadech práce v Libereckém kraji registrováno celkem 16.605 neumístěných uchazečů 

o zaměstnání a míra nezaměstnanosti tak dosáhla 6,95%.  Během měsíce ledna stoupl počet uchazečů o 

práci na 19.266 osob, což představuje nárůst o 16%. V lednu 2008 to bylo meziměsíčně dokonce 29,3 %, 

avšak celková míra nezaměstnanosti v té době byla zhruba o čtvrtinu menší. K 31. lednu bylo v Libereckém 

kraji bez práce 8,21% obyvatel, a to 7,24%  mužů a  9,52% žen. Také mezi jednotlivými okresy je značný  

rozdíl, nejhůř na tom byla Česká Lípa, kde se odrazil úpadek skláren Crystalex Nový Bor - celkem tu bylo ne-

zaměstnáno 9,92 % obyvatel. Celkově připadalo na 1 volné místo 11,02 neumístěných uchazečů o práci, ve 

zmíněném okrese Česká Lípa dokonce 20,87. To už jsou velmi varující čísla, která přinášejí závažné sociální 

dopady. V semilském okrese přibylo počátkem ledna asi 400 nezaměstnaných, takže se celkový počet lidí 

bez práce blížil ke 3 tisícům. Další vývoj situace v zaměstnanosti obyvatel je zachycen v následujících měsí-

cích a ke konci roku.

V této době, na počátku roku 2009, byla podpora v nezaměstnanosti strukturována takto:

- lidé do 50 let věku - podpora 5 měsíců

- lidé ve věku 50 - 55 let věku - podpora 8 měsíců

- lidé nad 55 let věku - podpora 11 měsíců

První 2 měsíce podpůrčí doby je vypláceno 65% mzdy dosažené v posledním zaměstnání, další 2 měsíce je 

to 50 % a zbytek podpůrčí doby 45%.

► Co nového v legislativě a na úřadech od Nového roku:
Nemocenské pojištění
První 3 dny nemoci jsou od 1.1.2009 bez jakékoliv finanční podpory, za 4. - 14. den nemoci dostane za -

městnanec  náhradu mzdy  od zaměstnavatele - jedná se tedy jen o pracovní dny a státem uznané svátky 

a teprve od 15. dne má pojištěnec nárok na nemocenské dávky za všechny kalendářní dny. Novinkou je i  

prodloužení maximální délky výplaty pojistného ze 365 dní na 380. Politici  tomu říkají  bič na simulanty.  

Těžko říct, kolik jich v rámci práceneschopných je, ale obecně je nový systém bičem na všechny nemocné. 

Můžeme se pouze připojistit u banky (a nebo si střádat do slamníku).

Poplatky v nemocnici a v lékárnách
V mimokrajských zařízeních, tedy i v Turnově, zůstávají poplatky ve výši 30 Kč za ambulanci, 90 Kč za poho-

tovost a 60 Kč za den péče v nemocnici. Od 1. února byly zrušeny poplatky v krajských zařízeních. 30 Kč za  

recept také zůstalo.

Daňový systém
Od 1.1.2009 došlo ke změnám zejména v oblasti daně z nemovitostí. Bylo zrušeno osvobození od daně pro 

novostavby (dosud byly osvobozeny nemovitosti mladší 15 let), naopak byly osvobozeny některé zeměděl -

ské pozemky, a to orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady a trvale zatravněné plochy, pokud se nena-

cházejí v trvale zastavitelném území.

Poplatky
Poplatky za odpady zůstaly v Turnově i pro rok 2009 v maximální výši, tj. 500,- Kč za osobu. Pro děti do 

dvou let a osoby starší 80 let je sazba poloviční   - 250 Kč.

Poplatky za držení psa má tři sazby: 200,- Kč ročně pro  důchodce, 400,- Kč pro obyvatele rodinného domu 

a ostatní, kteří bydlí v domě se 3 a více byty,  zaplatí 800,- Kč za rok.
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Cena vodného a stočného byla v Turnově pro rok 2009 stanovena takto: vodné 35,62 Kč, stočné 27,59 Kč, 

v součtu 63,21 Kč včetně DPH, což je o 11,78 Kč, tedy 22,9 % víc, než v roce předcházejícím. Je to rekordní 

nárůst ceny za poslední roky. 

Výkup a sběr odpadů
Od 1.1.2009 platí nová  úprava vyhlášky o nakládání s odpady, která by měla zamezit vykupování kra-

deného materiálu.  Výkup odpadů za úplatu v hotovosti nesmí od fyzických osob provozovatel sběrny usku -

tečnit, jestliže odpady mají povahu:

- uměleckého díla nebo jeho části

- pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části

- průmyslového strojního zařízení nebo jeho části

- obecně prospěšného zařízení nebo jeho části (např. dopravní značky)

- baterie akumulátory a elektrická a elektronická zařízení

Sběr bioodpadu v Turnově bude také v roce 2009 fungovat v kompostárně na Malém Rohozci od března 

do listopadu, a to pro obyvatele Turnova zdarma. Dále byly zakoupeny nádoby na separovaný bioodpad 

(hnědé barvy), které si zatím vyzvedlo 110 domácností. Svoz bioodpadu bude v tomto roce zkoušen.

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Turnovská úřadovna VZP změnila k 1.1.2009 své sídlo. Ze Skálovy ulice přesídlila do budovy čp.2 na ná-

městí Českého ráje (vedle radnice, nad GE Money Bank).

Úřad práce
Také turnovský úřad práce se chystal na přesídlení. Od 23. února zahájil činnost v budově Komerční banky u  

malého mostu s přístupem zezadu z Koňského trhu. Stejné umístění má od března také kontaktní místo 
státní sociální podpory, které se sem přestěhovalo z Havlíčkova náměstí.

► Průměrná mzda v našem kraji dosáhla v roce 2008 21.170,- Kč. Průměrná mzda v České republice 

byla za rok 2008 23.430,- Kč, nejvyšší byla pochopitelně v Praze, nejnižší ve Zlínském a Karlovarském kraji.  

Meziroční nárůst mezd je tedy 8,3% celkem a  8,45% v Libereckém kraji. V následující tabulce je uveden vý-

voj mezd za posledních 5 let:

Rok Průměrná hrubá mzda na přepočtená
 na plnou pracovní dobu

Průměrná hrubá mzdy nepřepočtená

Liberecký kraj Česká republika Liberecký kraj Česká republika

2004 16.701 19.183 16.231 18.025

2005 17.491 19.963 17.008 18.940

2006 18.620 21.269 18.150 20.158

2007 20.066 22.641 19.505 21.621

2008 21.763 24.484 21170 23.430
(Zdroj: Český statistický úřad)

► V roce 2008 fungovalo v Libereckém kraji druhým rokem tísňové volání na číslo 112. Krajské ope-

rační středisko Libereckého kraje přijalo celkem 1 306 720 hovorů, avšak skutečných hlášení události, při  

které by bylo potřeba některé ze složek Integrovaného záchranného systému, bylo jen necelé jedno procen-

to! - 10.866 hovorů (0,83%).  Zbytečně uskutečněné hovory byly často  zlomyslné a dokonce 
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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 březnu 2008, celkem 1225 volání, zejména  v  

souvislosti s následky vichřice Emma.

► Struktura finančního vydání domácností v roce 2008: 

Druh výdajů % Položka %

Potraviny, nápoje 22,8 Potraviny 18,1

Nealkoholické nápoje 2

Alkoholické nápoje 1,4

Tabákové výrobky 1,3

Stravování a ubytování - služby 5,2 Stravování a ubytování 5,2

Bydlení - opravy, bytové zařízení 6,8 Bydlení - opravy, bytové zařízení 6,8

Bydlení - provoz 19,9 Nájemné z bytu 4,4

Elektrická energie, plyn, otop 11

Vodné, stočné a služby 2,1

Ostatní poplatky a služby 2,4

Odívání, obuv 5,2 Odívání, obuv 5,2

Osobní výdaje

Doprava, pošta

13,8

15,8

Vzdělávání 0,6

Rekreace, kultura 10,5

Zdraví 2,7

Doprava 11,1

Pošta, telekomunikace 4,7

Ostatní 10,5 Ostatní zboží a služby 9,0

CELKEM 100 100
(podklady Český statistický úřad)

► V roce 2009 začnou v Turnově naplno práce spojené s projektem Čistá Jizera I. a II. Projekt se týká  
5 měst - Turnova, Semil, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou a Rokytnice nad Jizerou a představuje do-
taci  půl miliardy korun,  konkrétně 540 milionů, což je nejvyšší částka v historii.  K tomu budou muset 

jednotlivá města přidat přibližně 400 milionů ze svého, takže celková cena díla bude bezmála miliarda! Do-

davatelem pro turnovskou část projektu se stala firma Stavby silnic a železnic z Chlumce nad Cidlinou, jejíž  

cenová nabídka činí 248,500.389,- Kč. Celkem půjde o výstavbu kanalizace v délce 15.374 metrů, rekon-

strukci kanalizace v délce 11.238 metrů, dále přeložky stávajících inženýrských sítí a obnovu povrchu do-

tčených komunikací. Vznikne 515 nových přípojek (cca pro 1935 obyvatel), rekonstrukce se dotkne 575 pří -

pojek (2800 obyvatel). Výstavba se dotkne následujících ulic a oblastí: Na Stebni, Palackého, Na Kamenci,  

Durychov, Nudvojovice, Hruštice - Károvsko,  Kobylka, Bukovina, Dolánky. Dále je plánována rekonstrukce 

kanalizační sítě v těchto ulicích: Skálova, Žižkova, Alej legií, Koněvova, Zborovská, Karla Vika, Partyzánská,  

Františka Kavana, Jeronýmova, Husova, Lidická, 5. května, Žukovova, Rokycanova, Na Házce, Tázlerova,  

Vejrichova, Antonína Dvořáka,  Na Stebni,  Výšinka,  Valdštejnská,  Hruboskalská,  Jiráskova, Palackého, 1. 

máje  a  kousek  ulice  Nádražní.  Obyvatelé  a  návštěvníci  Turnova  se  tedy  musí  připravit  na  velkou 
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rozkopanost města a uzavírky silnic, ale výsledek snad bude stát za to.

► Od Nového roku má Turnov novou firmu na údržbu zeleně. Celková plocha městské zeleně činila k 

1.1.2009 59 hektarů. Dosud ji obhospodařovala firma Krejčí z Jablonce nad Nisou, s níž skončila smlouva k 

prosinci  loňského roku.  Nyní vyhrála výběrové řízení firma Marius Pedersen z Hradce Králové. Město jí 

ročně  zaplatí 6 milionů korun, má však ve smlouvě možnost kontroly a případných postihů za nedodržení 

sjednaných prací.

► Od 1.1.2009 začal fungovat Kulturní fond Města Turnova. Vzhledem k charakteru činnosti kulturních 

organizací a spolků, u nichž se často nekryje účetní sezóna s kalendářním rokem, by měl být systém fondu 

výhodnější pro pořadatele kulturních akcí. Zároveň je tento fond otevřen pro sponzory, kteří chtějí finančně 

přispět na kulturní dění v Turnově, a to buď na rozdělení dle bodovacího systému pravidel, respektive statutu 

fondu, nebo na konkrétní akce. Pravidla konkrétního rozdělení finančních prostředků zůstala v podstatě 

stejná,  tedy bodovací systém, kterým komise zhodnotí všechny došlé žádosti k vyhlášenému datu.

► V podvečer 1. ledna 2009 proběhl (nejspíš) první  novoroční ohňostroj v historii Turnova.  Jeho pří-

prava byla provázena dohady o tom, co je lepší, zda silvestrovská show na náměstí, novoroční ohňostroj pro 

rodiny s dětmi, nebo nic a ušetřit peníze. Nakonec se dosavadní organizátor pan Pohl 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 pyrotechnických efektů než v zástavbě, např. na náměstí.  Pro děti,  

které si měly přinést zvonečky na uvítání nového roku, byly připraveny drobné odměny. Jako každý první  

ročník i tento měl své nedostatky - v ozvučení, frontách na dárky - nečekala se taková návštěvnost. Snad 

příště to bude ještě lepší.

► Na přelomu roku přibyly ke čtyřicítce památných stromů na Turnovsku další čtyři. Jedná se o lípu 

malolistou v Soběslavicích a skupinu tří lip malolistých v Padařovicích, rovněž v katastru Soběslavic.

► Kolem Tří králů 5. a 6. ledna 2009 přepadla Evropu a Českou republiku vlna arktických mrazů.  Na 

některých  místech  republiky  klesly  teploty  až  k  -30  stupňům (např.  Jizerka  hlásila  -34  0  C).  Také  na 

Turnovsku byl v nejchladnějším ránu 6. ledna naměřen více něž dvacetistupňový mráz - Turnov -21,10 C, 

Příšovice -22,1 0 C, Rovensko -23,3 0 C.

► Ve dnech 15. až 17. ledna 2009 se uskutečnil 18. ročník veletrhu Regiontour v Brně.  Turnovští si od-

vezli  hned dvě prestižní ocenění. Odbor cestovního ruchu zaslal do soutěže o nejlepší turistický produkt  

cestovního  ruchu  Turistickou  nabídku  v  Turnově  -  Turnovské  šperkařství  a  kamenářství  a  Prohlídky 

turnovských kostelů. Hodnotitelská komise vybírala z patnácti přihlášených nabídek. Kromě ceny Grand Prix  

Regiontour 2009 získala oceněná nabídka i Cenu Asociace krajů ČR. Turistická nabídka v Turnově zahrnuje 

dvě tematické exkurze: Turnovské šperkařství a kamenářství a Prohlídky turnovských kostelů. V červenci je 

nabídka rozšířena o jedinečný cyklus akcí "Kámen a šperk v Českém ráji", kdy tyto akce zahajují Městské 

11



slavnosti, prezentované na pozadí historické události z historie města Turnova. 

► V úterý 20. ledna se ve velkém sále Střelnice konalo předání cen Sportovec Pojizeří roku 2008.  
Pořadateli akce jsou každoročně Turnovský a semilský deník, OSTS Semily a Město Turnov. V pěti kategori-

ích byli vyhodnoceni sportovci a družstva z okresu Semily. Výsledky jednotlivých kategorií jsou podrobně 

uvedeny v kapitole IX. Sport. Také turnovští sportovci "zabodovali": získali celkem 8 cen za 1. až 3. místo v  

kategorii  včetně hlavní ceny, kterou obdržel Jan Kazda za vítězství za své sportovní úspěchy v několika po -

sledních sezonách. V bohatém doprovodném programu vystoupila Ilona Czáková, Marcela Holanová, Tomáš 

Zedek, skupina latinskoamerických tanců, pořad moderovali Eva Aichmajerová a Radek Šilhán.

► 29. ledna 2009 schválilo zastupitelstvo rozpočet Města pro tento rok, a to 16 hlasy z 22 přítomných. 

Rozpočet  předpokládá příjmy ve výši 409.270 tisíc korun, výdaje byly stanoveny na 399.333 tisíc korun, z  

toho 99.755 tis. Kč tvoří kapitálové výdaje a 299.578 tis. Kč běžné výdaje. Z toho vychází financování ve výši  

9.937 tisíc korun, krytých úvěrem.  Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

► Téhož dne zastupitelstvo s konečnou platností rozhodlo o ožehavé otázce - podmínkách prodeje 
bytů v čp. 1383 - 85 a 1403 - 1406 v Nádražní ulici. Zastupitelstvo města schválilo prodej bytů v těchto by-

tových domech už v listopadu loňského roku s tím, že s prodejem musí souhlasit 90% obyvatel, jinak by hro -

zila dražba domu jako celku. V podstatě tržní podmínky, které byly pro prodej nastaveny, zvedly vlnu odporu 

- většina, zejména starších obyvatel domů takové finanční prostředky nemá a k důchodu hypotéku nedo-

stanou. Dne 7.1. byla na Město předána petice, kterou podepsalo 586 lidí. Po dlouhé a náročné diskusi pří-

mo na jednání zastupitelstva byly nakonec podmínky prodeje bytů zmírněny tak, že bude oceněn každý byt  

individuálně znaleckým posudkem, z něho se bude odvíjet cena bytu. V tomto systému již neplatí podmínka 

prodeje 90% obyvatel domu, ostatní byty, o něž nebudou mít současní nájemníci zájem, budou prodány v 

dražbě.

► Dalším diskutovaným bodem programu zastupitelstva bylo umístění plastiky Kultura ("růžová hou-
senka" alias Hugo) na průčelí Střelnice. V rozpočtu Města bylo schváleno 200 tisíc na realizaci díla, což 

samozřejmě nestačí, ale jako základ sbírky, do níž mohou přispívat firmy, organizace i jednotlivci. Situaci  

také znovu rozvířily dohady na mezinárodní úrovni kolem plastiky Davida Černého ENTROPA, které jsou po-

psány v úvodu.

► Dopoledne 26. ledna došlo v okolí Turnova k vážné dopravní nehodě.  Na nechráněném železničním 

přejezdu se světelnou signalizací v Příšovicích se střetl osobní automobil s motorovým vlakem. K nehodě 

byli povoláni dobrovolní hasiči z Příšovic a profesionálové z Turnova a Liberce. Řidič vozidla byl s vážnými  

zraněními přepraven vrtulníkem do nemocnice v Liberci.
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ÚNOR 2009 * ÚNOR 2009 * ÚNOR 2009 * ÚNOR 2009
► V prvních týdnech nového roku začala Panochova nemocnice v Turnově pracovat podle nové or-
ganizace, vytvořené na základě smluv s pojišťovnou.  Ředitel nemocnice Ing. Tomáš Sláma na tiskové 

konferenci 13. února seznámil přítomné se současným stavem:

- nemocnici přibyla 2 nová oddělení - ortopedie (20 lůžek) a akutní rehabilitace (25 lůžek)
- počet lůžek se zvýšil o 23 na stávajících 203 lůžek

Přitom platí, že velké kloubní náhrady v rámci ortopedie budou prováděny v Liberci, kde je odpovídající vy-

bavení, v turnovské nemocnici budou prováděny artroskopické operace a v Semilech byla zachována tak 

zvaná jednodenní ortopedie. Díky tomuto systému by mělo dojít ke zkrácení čekacích lhůt na jednotlivé zá -

kroky. Situace si vyžádala nové prostorové uspořádání nemocnice v Turnově, které bude postupně zlepšeno 

po dokončení přestavby původního dětského pavilonu. Na tuto úpravu si Panochova nemocnice vzala úvěr  

ve výši 40 milionů korun.

► Od 1. února zavedlo Město parkovací karty. Cena karty je 12 tisíc na jeden rok a je možné ji zakoupit u 

městské policie. Tato karta držitele opravňuje parkovat na městských parkovištích s parkovacím automatem, 

s výjimkou náměstí Českého ráje a vyhrazeného stání v Krajířově ulici. Pokud ovšem na parkovišti není  

místo, nelze si ho na základě vlastnictví karty nárokovat. V platnosti zůstalo placení parkovného formou au-

tomatu a rezidenční karty v Krajířově ulici. 

►  Počátkem února prezentovalo Sdružení Český ráj náš region hned na dvou mezinárodních ve-
letrzích. Ve dnech 5. - 8. února se uskutečnil 18. ročník Holiday World Praha, kde Sdružení získalo 3. místo 

v soutěži vyhlašované vydavatelstvím TTG Travel Awards 2009 v kategorii "Turistický region, oblast či město, 

kde jste se setkali s nejlepší kvalitou přijetí“. Veletrhu se zúčastnilo 870 vystavovatelů z téměř 50 zemí světa. 

U našeho stánku byl největší zájem o turistiku a cykloturistiku, zaujala také propagace nově opravené syna-

gogy.

Ve dnech 5. - 9. února se Český ráj poprvé představil na mezinárodním veletrhu Vakantiesalon v Bruselu.  

Díky spolupráci s Libereckým a Královéhradeckým krajem Sdružení získalo místo  v rámci nové expozice 

České centrály cestovního ruchu Czechtourism, kde se kromě Českého ráje představila také další turisticky 

významná území, jako Orlické hory, Hradecko či Krkonoše. Veletrhu se zúčastnilo 700 vystavovatelů z 56 

zemí, během pěti dnů trvání ho shlédlo 110 tisíc návštěvníků.

 
► Ve čtvrtek 12. února proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec Turnova 
roku 2008, tentokrát už 17. ročníku.  Pro letošní slavnostní setkání byl vybrán kongresový sál hotelu Karel 

IV. Anketu pořádá Žlutá ponorka a Sportovní rada Města Turnova, a to tradičně v pěti kategoriích. Dále jsou 

zde vyhlášeni sportovci vybraní na zápis do Zlaté knihy osobností turnovského sportu. Do Zlaté knihy byli le -

tos zapsáni Petr  Kazda a Michaela Omová, první místa v jednotlivých kategoriích obsadili  :  Jan Kazda  

(kickbox), Kateřina Čermáková (atletika), Adam Sebastián Helcelet (atletika), Miroslav Reichl (atletika), druž-

stva AC SYNER Turnov dorostenci a muži A. Podrobnosti naleznete v kapitole IX. Sport.

► V období od 15. ledna do 15., respektive 13. února probíhaly zápisy do prvních tříd základních 
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škol.  Do turnovských škol bylo zapsáno celkem 171 dětí, podrobnosti  naleznete v kapitole VII. Školství. Zá-

jem rodičů o jednotlivé školy se postupně vyrovnává, následující tabulka nabízí porovnání s minulým rokem:

Škola Školní rok 2009/2010 Školní rok 2008/2009
Počet dětí do 1. třídy Počet dětí do 1. třídy

ZŠ Skálova čp.600, Turnov 43 55

ZŠ 28.října, čp. 18, Turnov 61 51

ZŠ Žižkova čp.518, Turnov 47 45

ZŠ Mašov 20 17 7

Celkem 171 8 168 8
(Zdroj: Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Turnov)

► Ve dnech 18. února až 1. března se u nás "za humny" v Liberci konalo mistrovství světa v kla-
sickém lyžování.  Tohoto vrcholného závodu se zúčastnilo 467 borců z 61 zemí, akce stála více než 2 mi -

liardy korun. Šampionát navštívilo 170 tisíc návštěvníků. Liberec se na mistrovství pečlivě připravoval po  

všech stránkách, konala se spousta doprovodných akcí. Po obyvatele a návštěvníky, např. Turnováky, byla 

poněkud svízelnější například doprava.  V této souvislosti dosáhli úspěchu studenti turnovské Obchodní aka-

demie a hotelové školy, neboť 20 z nich bylo vybráno pro pohostinské služby přímo na mistrovství v Liberci a  

ostudu nám neudělali.  Šampionát se bohužel proslavil i nejasným financováním a následnými tahanice o 

splacení dluhů.

► Dalšího úspěchu turnovských studentů dosáhl František Bláha, student 3. ročníku uměleckého 
kovářství na Střední umělecko průmyslové škole v Turnově, který se zúčastnil výtvarné soutěže vy-
psané Pardubickým krajem na téma Ideály a  principy Evropské unie.  Vyrobil  kombinovaný kovaný 

plastický objekt - stylizované postavy u kulatého stolu na dřevěné kouli jako podstavci, jednotlivé postavy 

představují solidaritu, dialog mezi komunitami, rovnost příležitostí, ochranu obyvatel a občanská práva. Sou-

těžní práce byla zaslána do Bruselu, kde se dostala mezi oceněné práce a bude vystavena v budově Evrop -

ské komise od 18. března.

 

► V týdnu kolem 20. února jsme dostali nebývalou sněhovou nadílku. Nejhorší situace byla v noci z 
19. na 20. února, kdy obyvatelé Turnovska ráno "potkávali" až půlmetrovou vrstvu sněhu.  Konkrétně 

v Turnově to bylo 32 centimetrů.  Za okny vypadala "ladovská" zima hezky a také děti si zopakovaly pravé  

zimní radovánky, horší byla situace v dopravě - přes veškeré úsilí Technických služeb i soukromých firem, 

které se podílely na odklízení sněhu, byla řada vedlejších silnic těžko průjezdná. Dalším problémem byly  

uvízlé vozy, převrácená cisterna u Příšovic a další nehody, při nichž sice nešlo o život, ale zkomplikovaly  

běžný život v regionu.

V letošní zimní sezoně stálo Město hodně úsilí a peněz udržet schůdné a sjízdné komunikace. V prosinci 

2008 utratilo Město za zimní údržbu 173 tisíc korun, v lednu 2009 už 931 tisíc korun a v únoru 1 milion 247 

tisíc korun. Úklidové čety pracovaly i 16 hodin denně a provoz v období, kdy sněžilo celý den, stál kolem 80  

tisíc denně.
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► Statistika nezaměstnanosti k 25. únoru 2009 nevypadala optimisticky - lidí bez práce stále při-
bývalo. K tomuto datu měl semilský okres evidováno 3129 nezaměstnaných. Toto číslo se nebezpečně 

přiblížilo historicky nejhoršímu stavu ze srpna 2004, kdy bylo bez práce 3244 lidí. Z toho v Turnově a okolí 

bylo evidováno 853 nezaměstnaných. V semilském okrese bylo v této době známo 153 volných míst, tedy  

vycházelo 21 uchazečů na jedno volné místo. Propouštění se netýkalo jen provozů napojených na automobi-

lový průmysl, ale do problémů se dostávaly i textilky (např. Hybler), šperkařství a bižuterie a další obory.

►  Po roce fungování (od 22. února 2008) vyhodnotil  odbor životního prostředí sběr textilu a pá-
rovaných bot ve spolupráci s firmou Dimatex. Od zavedení sběru do konce roku bylo vybráno 75 tun ma-

teriálu, jehož výtěžnost je 86 procent. Textil je dále používán pro výrobu čistících materiálů, oděvy a obuv, 

které nejsou poškozeny a lze je dále nosit, zpracuje Diakonie v Broumově pro pomoc lidem v tísni. Během 

roku se ustálil svoz těchto materiálů  - probíhá pravidelně jednou týdně (v pondělí). Ve městě je rozmístěno  

15 kontejnerů,  pouze 2 změnily stanoviště - z ulice Perlové na Koňský trh a ze Skálovy (u internátu) do Bu -

dovcovy ulice. Od února 2009 tedy platila tato sběrná místa:  COOP Discount (Zahradní ulice), Bezručova 

(čp. 361), Hasičárna (Hruborohozecká u čp. 388), Mašov (U školy čp. 56), Billa (Nádražní), Výšinka  (Dia-

mantová u čp. 1909), Žižkova ulice (u penzionu pro důchodce), Zborovská ulice (u MŠ, čp. 914), Patočkovo 

sídliště (Brigádnická ulice čp. 1655), Budovcova ulice, Koňský trh, sběrný dvůr Vesecko. 

► Ve dnech 26. února až 1. března proběhla tradiční přehlídka amatérského divadla Modrý kocour. 
Letošního 14. ročníku se zúčastnilo 17 souborů z Liberce, Turnova, Semil, Benešova, Prahy, Mnichova Hra-

diště, Náchoda, České Kamenice a Kostelce nad Ohří. Hostem přehlídky byl již poněkolikáté polský soubor 

Walny teatr Warszawa. Turnovské divadelní studio A. Marek se zúčastnilo hrou Tři sestry. Podrobnější infor-

mace jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura.
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BŘEZEN 2009* BŘEZEN 2009 * BŘEZEN 2009 * BŘEZEN 
► Počátkem března byly vyhlášeny výsledky soutěže Zlatý erb 2009 a Turnov získal krásné 2. místo v 
rámci Libereckého kraje.  Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí vyhlásilo 

Sdružení Zlatý erb ve spolupráci se sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, portálem Města a 

obce online a konferencí ISSS. Od spuštění nového městského webu v březnu 2008, tedy za 1 rok provozu, 

bylo zaznamenáno 176.929 přístupů a prohlédnuto bylo 3. 664.620 stránek a podstránek.

►  Od pátku 13. do neděle 15. března hostilo turnovské divadlo již 9. ročník loutkářské přehlídky 
Turnovský drahokam.  Přehlídky se zúčastnilo 15 souborů, z toho tři domácí, a vítězem, postupujícím do 

krajského kola, se stal místní soubor Čmukaři s novou hrou Za každým rohem jeskyňa. Podrobnější informa-

ce jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura.

►  15. března - smutné 70. výročí obsazení Československé republiky a faktického rozpadu tehdy 
teprve dvacetiletého státu využily neonacistické skupiny ke svým akcím.  Extremisté z neoficiálního 

hnutí Autonomní nacionalisté vyhlásili na toto období "Týden proti sionismu", v rámci něhož se konal i velký  

pochod Plzní, uvedený v úvodu. Setkání extremistů se bohužel nevyhnulo ani Turnovu. V sobotu 14. března 
se sem sjely tři stovky neonacistů z celé republiky a v klubu Scorpion na Koňském trhu uspořádali pod zá-

stěrkou soukromých narozenin koncert skinheadských kapel. Na akci dohlíželo 37 policistů, kteří nemuseli  

zasahovat.  Akci hodnotí takto: " K porušení zákona nedošlo. Koncert tří kapel proběhl v klidu, jednalo se o 

uzavřenou společnost."  Ani blízká synagoga nebo židovský hřbitov naštěstí nepřitáhly pozornost extremistů.

► V sobotu 14. března se uskutečnil uskutečnil 5. hejtmanský ples, poprvé ve velkém sále Střelnice. 
K tanci hrála kapela Bohemia Universal Band Liberec, moderoval Zdeněk Kaňka, pěveckými hosty byla Heidi 

Janků a Davide Mattioli. Program obohatila také módní přehlídka návrhářky Beaty Rajské. Záslužné je, jak  

pořadatel naložil s výtěžkem plesu: přímo na sále předal hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler šeky v  

hodnotě 30.000,- Kč zařízením Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil a ZŠ speciální v Turnově, 

Sobotecké ulici. Zbytek výtěžku putoval do Domova pro seniory v Liberci Vratislavicích.

► Ve čtvrtek 19. března schválilo projekt Čistá Jizera poslední z pěti zúčastněných měst - Semily.  
Tímto aktem byl oficiálně potvrzen souhlas s financováním a průběhem akcí. Turnovské VHS již zajistilo úvěr 

na 300 milionů korun z celkových 400 milionů, které budou hradit města. Turnov uhradí ze svého rozpočtu  

79 mil. Kč, další podíly jsou následující: Semily 59 mil. Kč, Lomnice nad Popelkou 61 mil. Kč, Jilemnice 17 

mil. Kč a Rokytnice nad Jizerou 38. mil. Kč. Zahájení prací bylo stanoveno na druhou polovinu dubna, kde  

také najdete další informace. 

► V pondělí 23. března byla v Turnově otevřena první prodejna regionálních produktů Českého ráje. 
Prodejna se nachází na Trávnicích a o její založení se zasloužili 4 držitelé certifikátu  Regionální Produkt 

Českého ráje, a to Mlékárna Příšovice, a.s.,  Lomničan, a.s., Moštovna Lažany s.r.o. a Bioovoce a zelenina 

Verich.  Jak většinou už názvy firem napovídají, v prodejně jsou k dostání lahůdkové sýry a mléčné výrobky, 

přírodní mošty, bioovoce a zelenina a masné výrobky, zejména uzeniny.

16



►  Také v roce 2009 byl ministerstvem kultury ČR vypsán program  na podporu obnovy památek 
„Program na záchranu architektonického dědictví“, do něhož se mohli vlastníci památek přihlásit se 
žádostí o příspěvek do konce března. Na rekonstrukci starého paláce na Valdštejně vyčlenilo ministerstvo 

750 tisíc korun, dále byly z tohoto grantu podpořeny opravy především cenných lidových staveb v  okolí :

− barokní mlýn Nebákov (čp. 21) dostal  na rekonstrukci  horní části  budovy do doloženého původního 

stavu 464 tisíc korun

− kostel sv. Antonína v Loučkách dostal na sanaci krovu a obnovu střechy 300 tisíc korun

− roubená chalupa v Modřišicích (čp. 10) na obnovu střešního pláště dostala 142 tisíc korun

− statek v Přepeřích (čp. 2) na výměnu střešní krytiny 113 tisíc korun

− roubená chalupa ve Žďárku u Sychrova (čp.2) na obnovu roubených obvodových konstrukcí a výměnu 

dožilých oken 83 tisíc korun

− Střední umělecká škola v Turnově dostala z tohoto grantu 600 tisíc korun na výměnu oken 

Každým rokem také ministerstvo vyhlašuje Program regenerace městských památkových zón. MPZ  byla v  

Turnově vyhlášena v roce 1990 a v letošním roce obdržela na svoji obnovu 960 tisíc korun. Město k tomu 

přidalo 700 tisíc ze svého rozpočtu. Z výše uvedených prostředků byly v hrazeny následující akce:

− restaurování vitrážových oken v kostele Narození Panny Marie v Turnově ( 180 tisíc hradí církev, 140 ti -

síc Město a 371 tisíc Program regenerace MPZ)

− oprava střechy historického domu čp. 245 v Sobotecké ulici ( 472 tisíc dá vlastník, 117 tisíc Město a 589 

tisíc je z Programu regenerace MPZ
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DUBEN 2009* DUBEN 2009 * DUBEN 2009 * DUBEN 
► V pátek 3. dubna ožil Turnov pohádkami - 9. ročníkem Noci s Andersenem.  Akce začala tradičně 

průvodem na náměstí Českého ráje, v čele kráčel král a královnou, bubeník, rytíři a spousta pohádkových 

postav a zvířátek. Letošní ročník byl věnován spisovateli Františku Nepilovi. Nechybělo ani zasazení dalšího 

stromu pohádkovníku, tentokrát u Muzea Českého ráje, a jeho kmotrem se stal známý fyzik Ivan Šolc. O akci 

je dále psáno v kapitole VII. Kultura.

► Ve středu 8. dubna vyvrcholila letošní návštěva dětí vojáků z amerických základen dětským dnem, 
nazvaným již potřetí Bouda na ulici.  Akce se konala v ulici 28. října, která byla za tímto účelem na od-

poledne uzavřena. Na ulici se malovalo, hrálo, hrál basketbal, k dispozici byly skluzavky a nastříkaná pěna. 

Letošní návštěvy se zúčastnilo zhruba 200 amerických dětí, při jejich návštěvě pomáhaly asi tři desítky tlu -

močníků z řad turnovských středoškolských studentů. Děti pomohly při parkových úpravách kolem škol v ulici 

28. října a u nádraží, natíraly a opravovaly ploty, ale také docházely do hodin angličtiny na školách a poví -

daly si s turnovskými dětmi.

► Na Velký pátek  10.  dubna začalo  čtyřiadvacetihodinové  čtení  bible  na  náměstí  Českého ráje. 
Turnov se tak stal jedním z 80 měst v republice, kde byl tímto způsobem jednak  připomenut duchovní obsah 

Velikonoc a jednak vydání nového překladu českého překladu bible. 

► Letošní Velikonoce 11. - 13. dubna byly ve znamení krásného počasí, takže se, na rozdíl od loňského 

roku, mohly uskutečnit naplánované akce. Velikonoce na Dlaskově statku zaznamenaly návštěvnický rekord, 

jak je podrobněji  psáno v kapitole VII.  Kultura. Také Veselé hradní Velikonoce na Rotštejně byly bohatě  

navštíveny, mimo jiné mohli návštěvníci obdivovat také novou bylinkovou zahrádku.

► V rámci projektu Planeta Země - Příroda na Zemi 2009 uspořádal Odbor životního prostředí MěÚ, 
Městská knihovna A. Marka a Správa CHKO Český ráj cyklus akcí pro děti i ostatní veřejnost:
- úterý 14. dubna - Stromy v našem městě - přednáška PhDr. Marie Hruškové

- středa 15. dubna, dále pak 20.,21.,27. a 29. dubna - Klub Matýsek - Matýsku, umíš třídit odpad? - pořad 

   pro žáky mateřských škol

- úterý 21. dubna - Uklízíme naše město - úklid města ve spolupráci se základními školami

- úterý 28. dubna - Draví ptáci - ukázka sokolnictví Na Lukách

- čtvrtek 28. dubna, sobota 2.května - Příroda na Zemi - Zpěv ptáků - poznávací vycházka do přírody

► Ve dnech 14. - 17. dubna proběhl již 12. ročník festivalu "Patříme k sobě", který pořádá Podkrko-
nošská společnost přátel dětí zdravotně postižených.  Letošní ročník měl dokonce 2 galavečery - 14. 

dubna v Semilech a 16. dubna v turnovské Střelnici. Celkem se festivalu zúčastnilo 340 účinkujících ze 27  

zařízení z celé republiky. Nechybělo ani vystoupení turnovského Fokusu a nedalekých Kurovodic, byli  tu  

hosté z Mladé Boleslavi, Žatce, Náchoda, Opavy, Bystré u Poličky.... Na Střelnici vystoupilo 12 souborů, nej-

větší úspěch měli klienti z Centra Mladá Boleslav se scénkou o stvoření světa.
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► V pondělí 20. dubna proběhlo v aule SUPŠ v Turnově slavnostní zahájení akce Čistá Jizera. Zahá-

jení se zúčastnila řada významných hostů: Jan Dusík, první náměstek ministra životního prostředí ČR, zá-

stupci  krajského úřadu,  realizátorské  firmy a samozřejmě představitelé  měst,  na  jejichž území se  bude 

stavět.  Starostka města Turnova PhDr. Hana Maierová poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravách a 

získání dotace z Evropské unie. Akce bude znamenat citelný zásah do života města, velký stavební ruch a  

silniční uzávěry, avšak s novou kanalizací hodlá město vylepšit i vzhled jednotlivých ulic. Akce potrvá do dub-

na 2011.

► Hned 21. dubna byly zahájeny práce ve Skálově ulici a nastal problém. Součástí rekonstrukce je i 

obnova zeleně v daných lokalitách a mělo se tedy začít  kácením lipové aleje ve Skálově ulici, kde mělo 

padnout 48 vzrostlých stromů. Stromy svými těly a improvizovanými transparenty bránili především studenti  

šperkařské školy, která sídlí v téže ulici. Na upozornění občanů dorazila Česká inspekce životního prostředí 

a kácení v tomto období zakázala. Díky teplému jaru již byly stromy plně probuzeny k životu a nastalo hníz -

dění ptáků. Za nejbližší možný termín byl shledán 1. srpen, s tím ovšem také nesouhlasí místní komise život-

ního prostředí. Její předseda Ing. Tomáš Tomsa doporučil, aby stromy zůstaly stát do příští zimy a byl prove -

den podrobný rozbor zdravotního stavu stromů a vykáceny jen stromy, které jsou ve špatném stavu a mohly 

by ohrozit okolí. To se ovšem také nestalo - stromy padly v úterý 4. srpna. Stavební práce ve Skálově ulici  

ale pokračovaly nerušeně i se stojícími stromy. Práce byla rozdělena na tři etapy - 1. od Svěrácké brány k 

základní škole, 2. od základní školy k sokolovně a 3. od sokolovny kolem budovy SUPŠ k ústí do Husovy uli -

ce, takže byl zabezpečen alespoň pěší průchod a přístupnost všech institucí a škol.

► V sobotu 25. dubna byla zahájena turistická sezona v Českém ráji, a to už pošesté velkolepým 
programem "Český ráj dětem".  Pro děti bylo připraveno putování z Rovenska pod Troskami do areálu 

Šťastná země v Radvánovicích. Po cestě čekala návštěvníky  zastavení s pohádkami v podání žáků tří  

turnovských a rovenské školy. V cíli pak následoval další program - připraveny byly tvůrčí dílny, dřevěný  

hrad, prolézačky. Letošní zahájení turistické sezony provázelo pěkné počasí, takže na tradiční akci dorazilo 

kolem pěti tisíc návštěvníků.

► 27. dubna předal turnovský výtvarník a šperkař Jiří Urban svoji více než roční práci – kopii říšské 
koruny z 10. století.  Kopii jedné z nejvzácnějších evropských památek si objednal Středočeský kraj pro ex-

pozici Kaple svatého kříže na Karlštejně. Ještě před předáním díla do rukou hejtmana Davida Ratha se sešli  

všichni, kdo na koruně pracovali, v katedrále sv. Víta a dostalo se jim požehnání. Koruna měla být několik  

hodin vystavena i v Turnově u příležitosti zahájení výstavy k 125. výročí SUPŠ, ale hejtman Rath s tím ne-

souhlasil. Kromě expozice na Karlštejně, kde bude kopie koruny umístěna v letní sezoně, má posílit cestovní 

ruch také v Praze, kde bude vystavena v informačním centru v Husově ulici vždy přes zimu.

►  Téhož dne, 27.  dubna, byly vyhlášeny výsledky celostátní  soutěže DESIGN 2009, kterou již  10. 

rokem uspořádal Svaz výrobních družstev ve spolupráci s Českou agenturou pro podporu obchodu Czech  

Trade. V konkurenci všech oborů (zejména oděvnictví), zvítězil náhrdelník s názvem Oheň a led výtvarníka 

Karla Merty z turnovského Granátu. 

19



► Město zřídilo Sociální fond jako další ze svých trvalých účelových fondů. Statut fondu schválilo za-

stupitelstvo města 28. dubna a hned první výběrové řízení bylo vypsáno do 15. června. Jak již název napoví-

dá, finanční prostředky z tohoto fondu jsou určeny k zajištění podpory sociálních aktivit  na území města 

Turnova. Žádat o dotaci mohou fyzické i právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na sociální oblast,  

nebo realizují projekt v této oblasti. V roce 2009 proběhla 2 výběrová řízení na přidělení dotací ze sociálního 

fondu a bylo rozdělena celkem 750 tisíc korun. Více je uvedeno v kapitole VIII. Zdravotnictví a sociální péče.

► Dubnový policejní blok začíná neobvyklým případem - v Turnově bylo zastaveno auto, které vypa-
dalo, jako by jelo samo. Za volantem seděl totiž teprve desetiletý řidič, takže nebyl na sedačce téměř  
vidět. Chlapec se vydal z Benešova u Prahy ke své babičce do hor. Celou trasu do Turnova urazil za jeden a 

půl hodiny, takže po dálnici musel jet nejmíň stovkou. Naštěstí neublížil sobě ani nikomu dalšímu. Nakonec 

ho policisté (radši) k babičce dopravili.

► V úterý 7. dubna v dopoledních hodinách byla nalezena nevybuchlá protitanková mina v oblasti  
Vesecka. Minu nalezl pracovník společnosti Východočeské vodovody a kanalizace při čištění kanálu. Mina 

měla již zkorodovaný povrch, ale byla plně funkční. Radši nechceme pomyslet, co by se mohlo stát, kdyby 

se dostala kanalizací do obydlené oblasti. Nálož odborně zneškodnil pyrotechnik Krajského ředitelství policie 

Severočeského kraje.

► 12. dubna večer došlo k tragické dopravní nehodě na kruhovém objezdu na Vesecku.  Pětačtyřiceti-

letý řidič motocyklu značky Yamaha  jel po silnici I. třídy od Dolánek na Ohrazenice,  při vjezdu na okružní 

křižovatku u podniku Ontex motocykl nezvládl, zřejmě vlivem vysoké rychlosti, a narazil do zvýšeného vy-

dlážděného středu. Náraz byl natolik silný, že řidič na místě nehody zemřel. Provedeným rozborem krve bylo  

zjištěno, že obsahovala více než 1,3 promile alkoholu a byla zjištěna i přítomnost marihuany. 

► 30. dubna se v odpoledních hodinách stala kuriózní dopravní nehoda na nároží Palackého ulice a 
Koňského trhu.  Autobagr značky Tatra zabočoval směrem k pile a urazil roh, respektive arkýř, domu čp. 

195 v Palackého ulici. Naštěstí v tomto frekventovaném úseku zrovna nebyl žádný chodec, takže nedošlo ke 

zraněním. Alkohol byl u řidiče vyloučen, vedoucí Dopravního inspektorátu Semily Milan Čermák to komen-

toval slovy: "Řidič ve výpovědi uvedl, že špatně při odbočování odhadl vzdálenost. Mně spíš připadá, že při 

jízdě zapomněl, v čem sedí.“ Škoda na domě byla odhadnuta na 150 tisíc korun. 

► S přibývajícím jarem se pracovníci CHKO Český ráj zaměřili na neukázněné návštěvníky, protože 
přestupků v této chráněné krajinné oblasti přibývá. Zatímco v roce 2007 potrestali strážci přírody 99 pře-

stupků, vloni už to bylo 158. A to ještě nemohou být všude. Rozmohlo se zejména ježdění na čtyřkolkách, tá-

boření na zakázaných místech a přibývá horolezců, porušujících pravidla lezení v chráněném území. Nejvíce 

se ochránci obávají letní sezony a nájezdů čtyřkolek a terénních motocyklů, které rozrývají půdu, napomáha-

jí erozi, ničí rostlinstvo a ruší zvěř. Navíc jejich řidiči jsou při styku se strážci velmi agresívní. 
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KVĚTEN 2009* KVĚTEN 2009 * KVĚTEN 2009 * KVĚTEN 

► V pátek 1. května se konaly na náměstí B. J. Horáčka historicky první Májové trhy, pořádané Kul-
turním centrem.  Na prostranství před Střelnicí byly rozestavěny stánky převážně s produkty regionálního 

charakteru, dále občerstvení, ale i třeba sadba květin. Kulturní program obstarala pražská skupina Deneb.

► O prvním květnovém víkendu se konala velká sláva, hlavně pro milovníky železnice. 150 let totiž 
slavila trať Liberec – Pardubice.  Po celé tři dny, od pátku 1. do neděle 3. května, se konaly výletní jízdy a  

ukázky historických lokomotiv, ve vlaku byla instalována výstava vybavení průvodčích a typy jízdenek od nej-

starších po současné. Oslav se účastnily historické lokomotivy Bejček řady 427, který vyrazil směrem na 

Pardubice, známá turnovská Babička řady 310, která vezla cestující nejprve do Liberce, a z Prahy dorazila 

impozantní  lokomotiva Šlechtična řady 475, která má kola větší  než dospělý člověk.  Turnovské nádraží 

navštívilo v těchto dnech asi tisíc obdivovatelů.

► Dalším vhodným cílem turnovských obyvatel je 1. května hrad Valdštejn a tradiční přednesení  me-
lodramatu Máj na Máchovy verše s hudbou Zdeňka Zahradníčka. Tentokrát bylo představení ve zbrusu 

nové úpravě, podrobnosti naleznete v kapitole VII. Kultura.

► Ve čtvrtek 7. května od 10 hodin dopoledne se u pomníku Padlých ve Skálově ulici konala pietní  
vzpomínka u příležitosti 64. výročí ukončení druhé světové války.  Za přítomnosti vedení radnice, žáků 

turnovských škol a veřejnosti zazněla státní hymna a místostarosta Aleš Hozdecký promluvil  o významu 

těchto událostí  pro naši  generaci  a vývoji  jejich chápání dnešní mládeží.  Poté vystoupil  Žesťový soubor 

turnovské  ZUŠ.

► V květnu 2009 byla ukončena složitá jednání o rozdělení zůstatku Nadace B. J. Horáčka, kterou po 
smrti mecenáše Bohuslava Jana Horáčka řídí správci trustu celého Horáčkova dědictví.  Za správní 

radu Nadace B. J. Horáčka Českému ráji jednal Ing. Lumír Šubert. Šestiletá jednání vyvrcholila závěrečným 

podpisem smlouvy, která znamenala převod sumy 20 milionů korun ve prospěch nadace jako poslední ko-

nečný zůstatek, který byl Českému ráji věnován. Už délka procesu svědčí o složitosti jednání, při němž hro-

zilo, že na Český ráj nezbude vůbec nic.  Nyní musí správní rada nadace rozhodnout o využití těchto peněz.  

Nabízejí se dvě řešení, která se navzájem nevylučují:

1. pokračovat ve financování ceny Premium Bohemiae, určené pro nejlepší vědce a studenty České repub-

liky . Tato cena byla poprvé předána na Sychrově v roce 2001 a přáním pana Horáčka bylo v této aktivitě  

pokračovat. Odměny nemohou být už tak vysoké, ale myšlenku lze jistě zachovat.

2. věnovat se podpoře jednotlivých menších projektů na zvelebení Českého ráje

Jen pro připomenutí: Nadace vznikla v roce 2000 a podpořila místní stavby a projekty celkovou částkou přes  

200 milionů korun. Jsou to především rekonstrukce budovy Obchodní akademie a Hotelové školy v Turnově, 

přístavba městské, nyní Panochovy, nemocnice, výstavba pečovatelských domů v Radvánovicích, opravy 

kostelů ve Všeni a Tatobitech. Jak je již zmíněno výše, z podnětu pana Horáčka vznikla také cena Praemium 

Bohemiae. Nedokončeny zůstaly projekty Maškovy zahrady,  výstavba smuteční síně a Kulturního centra 
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Střelnice - poslední dvě jmenované stavby se podařilo městu dokončit, i když se nadace po smrti mecenáše 

dostala do vážných potíží.

► Od května do září trvá turistická sezona v turnovské synagoze a po tuto dobu zde byly vystaveny 
liturgické předměty zapůjčené Židovském muzeem v Praze.  Jedná se o tzv. korunu na tóru, "dar na 

paměť Jony Mestice a jeho ženy Chany z roku 1888", štít a nástavce na tóru z druhé poloviny 19. století,  

pláštík na tóru, věnovaný Izákem Mestitzem z Turnova v roce 1806 a zdobené ukazovátko na čtení po-

svátného textu. Předměty byly používány v turnovské synagoze a s financováním jejich restaurování pomoh-

lo i město Turnov. Nyní byly vystaveny v hlavní části synagogy (mužské modlitebně).

► 14. května  proběhlo před budovou gymnázia slavnostní předání ocenění generála Aloise Lišky. 
Cenu již potřetí udělil školní parlament, a to studentovi sexty Janu Poláškovi a studentovi kvinty Martinu Zik -

mundovi za přední místa v celorepublikové olympiádě v programování. Více informací je uvedeno v kapitole 

VI. Školství.

► V úterý 26. května vstoupil Memoriálu Ludvíka Daňka do druhé desítky. Letošní 11. ročník byl opět  
skvěle obsazen - nejpopulárnějšími hosty byli  mistryně světa ve vrhu oštěpem Barbora Špotáková a 
světově známí diskaři Gerd Kanter (Estonsko) a Virgilius Alekna (Litva). Ačkoli byl tento ročník téměř do 

poslední chvíle ohrožen nedostatkem peněz, neboť i sponzoři už začali šetřit, na konečnou podoba mítinku a 

atmosféru na stadionu to nemělo vliv, za což je třeba jistě poděkovat hlavně organizátorům.

Na pořadu byly 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

Tradičně nejsledovanější a nejnapínavější disciplínou byl hod diskem. Loňský souboj dvou borců -Gerda 

Kantera a Virgilia Alekny letos pokračoval a skončil odvetou - Gerd Kanter zvítězil úctyhodným výkonem 68,9 

metru. Výsledky jednotlivých disciplín jsou uvedeny v kapitole IX. Sport.

► Od 26. května zřídil koordinátor dopravy v Libereckém kraji integrovaný systém IDOL se dvěma 
typy jízdenek. Elektronická jízdenka nahraná na OPUSCARD má tři základní druhy - jednorázová jízdenka, 

sedmidenní a třicetidenní jízdenka. Tyto jízdenky platí na uvedenou dobu pro zvolenou trasu (např. Turnov -  

Liberec) i na městskou hromadnou dopravu v těchto místech. Papírové jízdenky nadále slouží k jednotlivým 

jízdám. Do pilotního projektu byla zapojena městská hromadná doprava v Turnově, v Liberci, vybrané auto-

busové linky ČSAD Liberec, a. s., a ČSAD Semily, a. s., a také osobní vlaky mezi Libercem a Turnovem. O 

několik dní nás "předběhl Český Dub, kde byla zkouška tohoto systému zavedena od 18. května.

► Na konci května hostila turnovská jazyková škola FAN partnery projektu programu Grundtvig pro 
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celoživotní vzdělávání dospělých. Do Turnova se sjelo 26 zástupců ze sedmi zemí - Belgie, Irska,  
Litvy, Norska, Španělska, Švédska a Turecka. Účastníci v Česku absolvovali bohatý kulturně poznávací 

program. Po seznámení s klenoty pražské historie a architektury se přesunuli do Českého ráje, kde byla při -

pravena konference na téma „Interkulturní kompetence“. Konference se konala v hotelu Karel IV., hosté byli  

poté přijati na turnovské radnici, následovala procházka Českým rájem z Hlavatice přes Valdštejn a Hrubou 

Skálu do Sedmihorek. V dalších dnech navštívili Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, zámek Sychrov, kul-

turní  dům Střelnice a v neposlední řadě Muzeum Českého ráje s  odborným výkladem o českých koru-

novačních klenotech, jejichž výstava tu právě probíhala. Přestože počasí nebylo příznivé, hosté byli Českým 

rájem nadšeni a také u nás utratili skoro 300 tisíc korun.

► O víkendu 30. a 31. května se konal letošní, již 15. ročník Staročeských řemeslnických trhů. Na trhu 

řemesel se prezentovalo   více jak 170 řemeslníků z Čech, Moravy, Slovenska, Polska a Holandska.  Ná-

vštěvníkům se představili výrobci skla, keramiky, zboží z kůže, proutí a orobince, dřeva a textilu, dále kováři,  

řezbáři, kamenáři, nožíři a mnozí další. Nechyběli ani prodejci tradičního pečiva a občerstvení a držitelé cer-

tifikátu Regionální produkt Českého ráje. V sobotu 30. května se uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů 

Regionální produkt Český ráj čtyřem novým nositelům, kterými se stali: 

- Ekofarma Trpola ze Skuhrova u Železného Brodu

- Jan Verich z turnovských Trávnic s produkcí bioovoce a zeleniny

- Maso Radvánovice, výrobce masných výrobků 

- Mlékárna Příšovice, jediná velká mlékárna v Libereckém kraji s dlouhou tradicí 

Oprávnění k využití ochranné známky jim předal předseda Sdružení Český ráj  a turnovský místostarosta 

Aleš Hozdecký. Některým výrobcům byla také po dvouletém cyklu značka obnovena. Aktuální stav držitelů 

tohoto prestižního ocenění v roce 2009 je uveden v kapitole XII. Další organizace - Sdružení Český ráj. 

V letošním roce byl vydán nový propagačně-informační materiál "Výrobky s duší Českého ráje“, který ob-

sahuje podrobné informace o projektu včetně představení všech 28 nositelů značky. Vydán byl před novou  

turistickou sezonou v nákladu 10 000 výtisků.

► 5. května otřásla Turnovem zpráva o násilné smrti muže, který byl nalezen v hořícím automobilu 
Nissan Almera v zahrádkářské kolonii na Daliměřicích.  Hořící vůz zpozoroval řidič nákladního vozu z 

kruhového objezdu na Vesecku. K případu okamžitě vyrazili hasiči, policie i zdravotníci. Případ byl dále šet -

řen v několika verzích, nezjistilo se, zda šlo o vraždu či neobvykle  krutou sebevraždu. Muž byl předsedou 

místního družstva disponujícího drahými materiály, dále se diskutovalo o možnosti prodeje družstva - motivů  

pro trestný čin z důvodů pracovní funkce je dost. Zjistilo se bezpečně, že auto nebylo havarováno a že oheň 

byl  založen úmyslně. 

► V pátek 22. května odstartovala v Turnově celokrajská akce dopravní policie Víkend bez tolerance. 
V Nádražní ulici zkontrolovala hlídka přes 200 řidičů, z nichž pouze u jednoho byl prokázán alkohol. Doufej-

me, že výsledek neovlivnilo včasné odbočení "hříšných" řidičů do bočních ulic před stanovištěm hlídky.
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ČERVEN 2009* ČERVEN 2009 * ČERVEN 2009 * ČERVEN 

► V pondělí 1. června přijel do Turnova na první pracovní návštěvu nový hejtman Libereckého kraje 
Stanislav Eichler.  Starostka města a místostarostové ho seznámili s projekty, které v Turnově probíhají a 

po krátkém seznámení s městem obecně se vydali na obhlídku některých konkrétních míst:

- Základní škola v Žižkově ulici - projekt inovační centrum a podnikatelský inkubátor ve spolupráci s ČVUT

- Skálova ulice - projekt Čistá Jizera

- Muzeum Českého ráje - Kamenářský dům

- Mašov - diskuse s občany o trase rychlostní komunikace I/35, lidově zvané dálnice R 35

- Waldorfská mateřská škola na Daliměřicích - projekt centra pro hendikepované děti a dospělé

► Ve středu 3. června se v galerii muzea konalo setkání s představením aktuálních variant navr-
hované dálnice R35, , která se týká i obyvatel Turnova.  Setkání svolaly občanské iniciativy, jako host se 

zúčastnil náměstek ministra životního prostředí František Pelc, odpůrce dálnice Turnovem a Českým rájem a 

původem Turnovák. Na setkání byla prezentována studie firmy Valbek, která možnosti trasování zpracovává.  

Nutno dodat, že celý problém se stále řeší "pod pokličkou", veřejná projednávání časově pokulhávají  za ofi -

ciálními jednáními kraje s obcemi a podobně. Proto také vznikly dvě občanské iniciativy a s tím související  

dvě petice proti trasování dálnice městem a Českým rájem. První petice, vzniklá už před více než rokem s  

poetickým názvem "S drakem rval se Michael", v červnu 2009 měla na podpisových arších už 20 tisíc podpi-

sů. Na setkání v muzeu bylo rušno - zastupitelka Martina Pokorná upozornila, že studie např. počítá s 1380 

m dlouhým tunelem pod Výšinkou,  přičemž nebere  v  úvahu nestabilitu  svahu.  Protesty  sklidil  také  při -

pravovaný speciální zákon, který by z R35 udělal veřejně prospěšnou stavbu s rychlým vyvlastňováním po-

zemků a sníženou možností obyvatel do čehokoliv mluvit. Dalším problémem je podle ohlasů "rozvojový ko -

ridor",  který  na sjezdy z  dálnice navazuje,  to  jest  budování skladišť  a průmyslových objektů v  nejstarší 

chráněné oblasti na našem území. 

Protože  se  členové  zastupitelstva  do  této  doby  ke  stavbě  oficiálně  nevyjádřili,  požádala  je  redakce 

Turnovska v akci o odpověď na otázku, zda souhlasí se severní variantou, tedy trasováním R35 širším cent -

rem města. A zjistila toto:

- se severní variantou v červnu 2009 nesouhlasilo 13 zastupitelů

- 6 zastupitelů by se hlasování zdrželo

- 3 zastupitelé se severní variantou souhlasí

- 5 zastupitelů se rozhodlo zatím neodpovědět nebo neodpovědělo

Na toto setkání navázala oficiální prezentace dokumentů, zabývajících se koridorem dálnice R35 Libereckým 

krajem, kterou pro širokou veřejnost svolal Kraj na neděli 21. června na Kozákov. Prezentace se zúčastnilo 

několik stovek lidí, pro občany tu byl náměstek hejtmana Libereckého kraje Martin Sepp, předseda Strany  

zelených Martin Bursík a další hosté.

25. června se k připravovanému projektu vyjádřilo i turnovské zastupitelstvo.  Jednání byl přítomen 

také náměstek ministra životního prostředí František Pelc. A nebylo to jednání jednoduché. Iniciovali  ho 

hlavně opoziční zastupitelé RNDr. Otto Jarolímek a Mgr. Martina Pokorná, vedení radnice včetně paní sta-

rostky chtělo hlasování odložit na září, až budou návrhy veřejně projednány. Tento návrh o jeden hlas ne-

24



prošel a přistoupilo se tedy k jednání, jehož výsledkem je historické rozhodnutí: zastupitelstvo města se při -

hlásilo k jižní variantě vedení dálnice R35, to jest kolem Mnichova Hradiště. To za podmínky, že bude rea-

lizován odklon dopravy ve směru na Semily komunikací z Valdštejnska na Chutnovku a opravena stávající  

trasa mezi Turnovem a Jičínem včetně obchvatu některých obcí. Tyto podmínky ovšem stávající jižní varian-

ta již obsahuje.

Veřejné projednání trasování dálnice R35 bylo stanoveno na 9.  července,  a to za účasti  náměstka 

hejtmana Martina Seppa, pracovníků odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje a zpracovatelů stu-

die.

► Ve dnech 5. a 6. června se konaly volby do evropského parlamentu. V Turnově se volilo ve 13 okrs-

cích a volební účast byla lehce nad celostátním průměrem - z 11.782 oprávněných voličů přišlo volit 3.722  

občanů, tedy 31,59%, celostátní průměr byl 28,22%. O přízeň voličů se ucházelo 13 politických stran a se-

skupení. V Turnově zvítězila Občanská demokratická strana (38,53%), na druhém místě, i když s velkou 

ztrátou, byla Česká strana sociálně demokratická (18,74%) a třetí skončila Komunistická strana Čech a Mo-

ravy (8,79%). V Turnově také "zabodovala" Suverenita se ziskem 6,39% hlasů. Celostátní výsledky byly tro-

chu levicovější, i když na prvním místě byla opět Občanská demokratická strana s 31,45%, na druhém místě 

se také umístila Česká strana sociálně demokratická, ale s  22,38% a třetí, Komunistická strana Čech a Mo-

ravy, dosáhla celostátně dokonce 14,18%.

► V červnu začala ve dvoře Muzea Českého ráje růst nová stavba - replika poslední roubené chalupy 
v Turnově, která stála na Havlíčkově náměstí a byla zbořena v roce 1975. Nová stavba nese název Ka-

menářský dům a bude sloužit jako stálá expozice zpracování drahých kamenů, zlatnictví a šperkařství. Dále 

zde budou prezentovány historické vazby Turnova a německého střediska drahých kamenů Idar Obersteinu.  

Stavba má rozpočet 7 milionů korun a je spolufinancována z Regionálního operačního programu Evropské 

unie.

► V oblasti  kultury  byl  červen  opět  měsícem dvou  významných  hudebních  festivalů  -  Hudební 
festival Dvořákův Turnov a Sychrov (6. - 23.6) a  Funkin'6 Turnov (26.6.). Prvně jmenovaný měl pro mi-

lovníky klasiky letos hned dva vrcholy – premiéru místního nastudování opery Viléma Blodka V studni a  

velkolepý závěrečný koncert celého Dvořákova festivalu – provedení Dvořákovy Stabat Mater s Hradeckou 

filharmonií v kostele Panny Marie. Podrobněji je o nich psáno v rubrice přehledu událostí kapitoly VII. Kultu-

ra. V rámci Dvořákova festivalu již druhým rokem fungoval tak zvaný Dvořákův pas, který byl k dostání ke  

každé zakoupené vstupence  na koncert festivalu s cílem podpory cestovního ruchu ve všech zúčastněných 

městech. V Turnově mohli návštěvníci využít slevy v Muzeu Českého ráje a v synagoze. I další města měla 

lákavé typy k návštěvě, zlevněné vstupné nabízela např. Liberecká ZOO a Novopacká klenotnice.

► V sobotu 20. června večer došlo k požáru v areálu pily v Turnově na Koňském trhu.  Požár vznikl 

pravděpodobně od jiskry, která se dostala do zásobníku pilin v přízemí, rozšířil se do sušárny dřeva v prvním 

patře a začal pronikat střechou. Na místo byli povoláni turnovští profesionální i dobrovolní hasiči a také sbory  

z Příšovic a Všeně. Při zásahu došlo k jednomu zranění, kdy se profesionální hasič nadýchal toxických zplo -
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din. Škoda na majetku dosáhla 750 tisíc korun. Díky úsilí a organizačním schopnostem majitelů firmy i za-

městnanců nebyl provoz téměř přerušen.

► Ve dnech 25. a 26. června proběhl již 6. ročník sbírky Pozvedněte slabé. Do akce se zapojilo 32 stu-

dentů z kvinty a 1. ročníku turnovského gymnázia a vybralo se 41.362 korun, což je o 5 tisíc více než loni.  

Sbírka je každoročně organizovaná Nadací Euronisa a výtěžek je určen neziskovým organizacím, pečujícím 

o postižené děti. 

► V sobotu 27. června  se na blízkém zámku Hrubá Skála konala akce Poznejte středověk. Při této pří-

ležitosti navštívil po 36 letech "místo činu" slovenský herec Ivan Palúch, který ztvárnil pohádkového prince 

Bajaju. Pohádka se natáčela právě na Hrubé Skále, na Kopicově statku, u  Adamova lože a na dalších  

místech na Turnovsku. 

► U příležitosti konce školního roku se uskutečnilo setkání starostky města se zástupci základních 
škol  v Turnově.  V zasedací místnosti radnice se sešli ředitelé škol a zástupci pedagogických sborů, kteří  

při setkání obdrželi z rukou starostky květinový dar a malou pozornost za dlouholetou a kvalitní pedago-

gickou činnost. Z jednotlivých škol to byli následující učitelé a učitelky:

– ZŠ Skálova – Mgr. Marta Drbohlavová za účasti ředitele Mgr. Romana Mareše

– ZŠ 28. října – Mgr. Jiřina Šulcová za účasti ředitele Mgr. Jaromíra Friče

– ZŠ Žižkova – Mgr. Jaromír Roubíček za účasti ředitele Mgr. Ivo Filipa

– ZŠ Mašov – Mgr. Jana Vildová za  účasti ředitelky Mgr. Stanislavy Šmucrové

– ZŠ speciální a MŠ speciální – Mgr. Jana Prokešová za účasti ředitelky Bc. Dagmar Rakoušové

– ZUŠ – Vladimíra Vydrová za účasti ředitele Mgr. Bohuslava Lédla

Při setkání se hovořilo o úspěších i problémech jednotlivých škol.

► Letní prázdninová nabídka pro turisty i místní zájemce začala o posledním červnovém víkendu a 
zahrnuje řadu novinek:
Pondělí

– 10 - 14 hodin - ukázky broušení drahých kamenů na ručním brusu v Galerii u Zlatého beránka

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

Úterý

– 9 – 12 hodin – ukázky ruční výroby skleněných a křišťálových lustrů v JW Glass na Vesecku – novinka 

letošní sezony

– 10 – 14 hodin – prohlídka židovské synagogy doplněná vycházkou po bývalé židovské čtvrti a pro-

hlídkou židovského hřbitova s výkladem – rovněž novinka letošní sezony

Středa 

– od 19.30 hodin – Magický Turnov – večerní exkurze s výkladem při svitu svící do zákaznického centra 

DUV Granát, brusírny drahých kamenů a židovské synagogy – velká inovace návštěvy kamenářských 

expozic

Neděle
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– 9 - 12 hodin - prohlídky s výkladem kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích

► V úterý 30. června se uskutečnila první veřejná dražba v novodobé historii Turnova. Do dražby byly 

dány tři domy v centru města: rohový dům čp. 32 na Havlíčkově náměstí (v přízemí je známé papírnictví),  

dům čp. 278 v Hluboké ulici (bývalá květinka) a dům čp. 27 v ulici 5. května (nad infocentrem). Dražbu  

provedla společnost První dražební Liberec v zasedací místnosti radnice, Město je také majitelem jednoho z  

dražených domů. Dům čp. 32 na Havlíčkově náměstí měl vyvolávací cenu 8 milionů 700 tisíc korun, ale ne-

byl vydražen pro nezájem kupujících. Dům čp. 278 v Hluboké ulici se čtyřmi byty a prodejnou v přízemí měl  

vyvolávací cenu 5 milionů korun a byl vydražen za 6.720.000 Kč. Také dražba domu čp. 27 v ulici 5. května  

proběhla úspěšně - dům s jedním velkým bytem a prodejnou měl vyvolávací cenu čtyři miliony korun a byl 

vydražen za 5.850.000 Kč.

► V úterý 30. června zasáhla Turnovsko velmi intenzivní vlna bouřek, doprovázených krupobitím, vě-
trem a vytrvalým lijákem.  Majetkové škody zavinily hlavně polámané stromy, které popadaly na vozovky, 

železniční tratě a vedení elektrického proudu, hasiči čerpali vodu ze zaplavených sklepů rodinných domů. 

Polámané stromy blokovaly provoz na několika místech na silnici mezi Železným Brodem a Turnovem, zej -

ména na Malé Skále, v Besedicích, v Klokočí a jinde. U Dolánek narazil na padlý strom rychlík od Pardubic 

okolo 16 hodiny.  Ani tady ke zranění osob nedošlo, provoz byl obnoven asi po hodině a půl. A to ještě nikdo 

netušil, že se situace bude opakovat.

► V červnu se konalo mistrovství  světa v bojových sportech (W.P.K.A.)  ve španělském Madridu. 
Účastnili se také bratři Jan a Petr Kazdové z TJ IMPASCT Turnov, Petrovi se podařilo vybojovat stříbrnou 

medaili. Více informací je uvedeno v kapitole IX. Sport.

► Vývoj nezaměstnanosti v prvním pololetí roku měl stále vzrůstající tendenci, nejdramatičtější byl 
nárůst nezaměstnanosti žen, která dosáhla hranice 13 %. 
O vývoji situace vypovídá následující graf:

(Zdroj: Český statistický úřad Liberec, Úřad práce)
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ČERVENEC 2008 * ČERVENEC 2008 * ČERVENEC 2008 * 

► Ve čtvrtek 2. července se na Turnovsku opakovaly silné bouřky, vítr a kroupy. Hasiči v Libereckém 

kraji toho dne vyjížděli ke 44 případům. Jednalo se zejména o spadané či nalomené větve nebo celé stromy.  

Turnovští např. zasahovali v kempu na Malé Skále, kde polámané stromy ohrožovaly obyvatele rekreačních 

chatek. Odpoledne také padly dva vzrostlé stromy v zámeckém parku na Hrubém Rohozci, ty naštěstí niko -

ho neohrozily.  

► O prvním prázdninovém víkendu projela Českým rájem a Libereckým krajem kolona unikátních 
historických vozidel. V čele kolony asi 25 exkluzivních historických vozů jela nákladní Tatra Dakar, za je-

jímž volantem byl šestinásobný vítěz Rallye Paris-Dakar Karel Loprais, prezident projektu TROFEO NIKÉ 

BOHEMIA 2009. V koloně historických vozů se mimo jiné představily Peugeot 302 Darl´Mat roadster z roku 

1937, Salmson S 4 z roku 1937, Delahaye 135 MS roadster Guilloré (1947) nebo Austin Healey 3000 z roku 

1965. V pátek 3. července vozy parkovaly postupně v Lázních Sedmihorky, u zámků Hrubý Rohozec, Hrubá 

Skála a Sychrov.  Akce TROFEO NIKÉ byla zaměřena na podporu turistického ruchu v České republice.

► O svátečním víkendu 4. a 5. července ožilo turnovské náměstí akcí Kámen a šperk, který tradičně  
zahajuje prázdninový ruch ve městě.  Již po páté se náměstí Českého ráje proměnilo na dva dny ve 

středověké tržiště, po náměstí kráčel  vévoda Albrecht z Valdštejna spolu s paní starostkou dr. Maierovou a  

další družinou. Dvoudenní kulturní program  je popsán v kapitole VII. Kultura.  Akci navštívilo přibližně pět ti-

síc lidí.

Na další dva týdny ožilo město XXI. ročníkem mezinárodního sympozia Šperk a drahokam, které pořádá 

Muzeum Českého ráje. Letošního ročníku se zúčastnilo 7 výtvarníků, převážně z České republiky – Pavel 

Hübsch, Vladimír Čížek, Pavel Vydra, Jan Kroupa, Michal Horníček a Eva Víšková, z Vídně dorazila Pavlína 

Čambalová. 

► V sobotu 11. července začaly tradiční jízdy Parním vlakem Českým rájem.  Na trať se opět vydala 

turnovská historická mašinka s lokomotivou řady 310 zvanou Babička.  Trasa vedla z Turnova do Semil a 

zpět, odpoledne pak z Turnova do Rovenska pod Troskami a zpět. Jízdy pak byly opakovány každou druhou  

sobotu, to jest 25. července, 7. srpna a 21. srpna.

► Ve čtvrtek 23. července padl na mnoha místech republiky dlouhodobý teplotní rekord. V pražském 

Klementinu naměřili meteorologové 34,1 stupně Celsia (rekord 34 stupňů byl naměřen v roce 1929 a 1868),  

v Turnově bylo naměřeno 34,2 stupňů Celsia.  Po extrémním horku a dusnu přišly v pozdním odpoledni 

bouřky,  větrná smršť a silný déšť. V Turnově napršelo mezi 17. a 18. hodinou  přes 35 milimetrů srážek,  

nárazy větru lokálně dosahovaly rychlosti až 120 kilometrů v hodině. Počet nahlášených případů v rámci 

operačních středisek  Libereckého kraje přesáhl 500, došlo k dlouhodobým výpadkům elektrické energie - v  

Turnově II. nešel proud více než 7 hodin. V našem kraji stála vichřice život jednu ženu v Hrádku nad Nisou a 

dvě vážná zranění byla hlášena z Českolipska a z Harrachova. Přímo v Turnově spadl strom na cyklistu v 

Sobotecké ulici u Dioptry. Hmotné škody napáchaly hlavně padající stromy, voda a bahno. Na parkovišti u 
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KCT poškodil utržený bilboard několik aut, ležící stromy zneprůjezdnily ulice u židovského hřbitova včetně 

průtahu a na Šetřilovsku, vodou a bahnem zaplavené železniční tratě v Dolánkách a na Sychrově byly zprů-

jezdněny až během noci.  Na Liberecku, Jablonecku, Tanvaldsku, Semilsku, Jičínsku a Trutnovsku byl vyhlá-

šen kalamitní stav.

►V horkých letních dnech Turnováci opět řešili otázku kam k vodě. Koupání v řece Jizeře v oblasti ná-

honu nad jezem bylo sice také pro obyvatele i turisty řešením, většina vhodných míst se však nachází v 

menší či větší vzdálenosti od města:

• Koupaliště Kacanovy – autokemp, 4 km od Turnova

• koupaliště Sedmihorky – rovněž autokemp, dostupné vlakem

• Městské koupaliště Sobotka – dostupné vlakem nebo autobusy 

• rybníky malý a velký Písečák Příšovice – dostupné nejlépe na kole, čistota různá

• koupaliště Košťálov

• koupaliště Železný Brod

• koupaliště Lomnice nad Popelkou

• koupaliště Kněžmost

• koupaliště Chuchelna u Semil

• Komárovský rybník Branžež

► Od 1. února do 31. července byla v České republice vyhlášena zbraňová amnestie, kdy mohli ob-
čané beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně. Také v našem regionu se amnestie vyplatila, bylo 

odevzdáno 77 zbraní. Nechyběly ani skutečné kuriozity, například samopal italského výrobce Beretta, který 

byl zbraní italských fašistů za II. světové války a byl vyroben v sérii pouhých 183 tisíc kusů. Největší množ-

ství odevzdaných zbraní tvořily revolvery různých ráží, pistole, kulovnice a malorážky. Také několik starých 

zbraní a jedna podomácku vyrobená kulovnice.

► Pololetní statistika o vývoji počtu obyvatel přinesla zajímavá čísla – Liberecký kraj je po Středo-
českém druhý v republice z hlediska přirozeného nárůstu počtu obyvatel. Přírůstek obyvatel přirozenou 

měnou, tj. převahou počtu živě narozených dětí nad počtem zemřelých osob, za prvních šest měsíců roku  

2009 dosáhl 391 osob. Během sledovaného období se v Libereckém kraji živě narodilo 2 594 dětí, což je 

pouze  o 2  novorozence  méně než  tomu bylo  ve stejném období  minulého  roku.  V  relativním  vyjádření 

(tzn. v počtu živě narozených na 1 000 obyvatel) dosáhl kraj ve srovnání s ostatními kraji  druhé nejvyšší 

hodnoty (11,9 ‰) a umístil se tak hned za Středočeským krajem (12,3 ‰). V rámci Libereckého kraje se re-

lativně nejvíce dětí narodilo v okrese Česká Lípa (12,4 ‰) a nejméně v okrese Semily (10,7 ‰). Z celkového 

počtu živě narozených dětí bylo 1 295 děvčat a 1 299 chlapců. Zajímavou informací je i to, že 45 % živě na-

rozených dětí se narodilo nesezdaným párům. Nejvyšší podíl těchto dětí byl zaznamenán již tradičně v okre -

se Česká Lípa (51,0 %), nejnižší  v okrese Semily (40,4 %).  Počet zemřelých ve sledovaném období ve 

srovnání s loňským rokem vzrostl o 114 na 2 203 osob. Nejčastější příčinou úmrtí byly nemoci oběhové sou-

stavy (49,6 % z celkového počtu zemřelých) a novotvary (26,7 %). Hodnota kojenecké  úmrtnosti dosáhla 

4,2 ‰ (do jednoho roku života zemřelo 11 dětí). 
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Dalším faktorem působícím na počet obyvatel je migrace. Do Libereckého kraje se v prvním pololetí letošní -

ho roku přistěhovalo 2 663 osob a naopak za hranice kraje se vystěhovalo 2 149 osob. Přírůstek obyvatel 

způsobený převahou přistěhovalých nad vystěhovalými tak za první pololetí roku 2009 dosáhl 514 osob. Na 

objemu stěhování měla již tradičně významný podíl zahraniční migrace - téměř třetina (32,0 %) všech přistě-

hovalých na území kraje směrovala ze zahraničí. Celkový počet obyvatel Libereckého kraje k 30. 6. 2009 tak 

s přispěním vysokého počtu živě narozených dětí a rozdílu stěhování dosáhl 438 230 osob. Celkový přírůs-

tek počtu obyvatel za prvních šest měsíců roku 2009 tedy činil 905 osob. Na přírůstku obyvatel se podílely 

všechny okresy kraje, i když semilský nejméně ( 7 osobami),  v okrese Liberec to bylo 662 osob, v okrese  

Jablonec nad Nisou 147 osob a v okrese Česká Lípa 89 osob. 

Pro dokreslení přirozeného vývoje počtu obyvatel kraje nabízíme graf za léta 2002 – 2009:

(Zdroj: Český statistický úřad Liberec)
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SRPEN 2009 * SRPEN 2009* SRPEN 2009 * SRPEN 2009

► 1. srpna přestal televizní vysílač Ještěd vysílat analogově program ČT 2. Zároveň přešel na digi-
tální  vysílání  všech  čtyř  programů České  televize,  tedy ČT 1,  ČT  2,  24-Zpravodajství  a  4-Sport.  
Analogový signál byl však přerušen zatím pouze u "dvojky". V praxi to pro obyvatele znamenalo buď si kou-

pit set-top-box, který převádí digitální signál do běžné televize, provést úpravy na společné anténě domu 

nebo se prostě bez tohoto kanálu obejít. Samozřejmě jako každá novinka procházelo i toto vysílání "dětský-

mi nemocemi". Například zapojení videa a DVD bylo buď souběžně s digitálem nemožné nebo 3x dražší 

(set-top-box s více výstupy). Také kvalita vysílání na některých místech kolísala. K negativnímu postoji k digi -

tálnímu vysílání  přispěl  i  fakt,  že některé televizní  společnosti  tento způsob přenosu neplánují  nebo ho  

dokonce opouštění (např. Z1 nebo Public TV).

► V úterý 4. srpna padly stromy ve Skálově ulici. Při obnově kanalizace v rámci akce Čistá Jizera bylo 

rozhodnuto obnovit zeleň v této lokalitě. Při prvním pokusu o kácení v dubnu, tedy vegetačně nevhodné 

době, se strhla lavina protestů včetně bránění stromů vlastními těly, jak je psáno v dubnovém přehledu. Čes-

ká inspekce životního prostředí pak rozhodla, že stromy mohou být káceny nejdříve 1. srpna. Aktualizovaný 

projekt úpravy zeleně byl veřejně projednán v červnu v divadle, avšak účast veřejnosti byla minimální. Na tis -

kové konferenci 3. srpna ještě nebyl termín znám a druhý den ráno byly pokáceny lípy, akáty a další menší  

stromy, zůstala pouze lípa a túje u domova mládeže, dvě lípy před sokolovnou a několik stromů u Markova  

domu. K protestům tentokrát nedošlo, pro kolemjdoucí to byl spíš šok. Pravdou je, že řada stromů byla ve  

špatném stavu, k jejich průzkumu však také nedošlo. Nová výsadba byla provedena na přelomu listopadu a  

prosince.

► Počátkem srpna oslavila paní Aloisie Stejskalová 102. narozeniny.  Je tak nejstarší obyvatelkou na 

celém Turnovsku.

► Během prázdnin začaly sílit občanské aktivity proti vedení dálnice R35 Turnovem a Českým rájem. 
Osadní  výbor  Mašov  připravil  Petici  občanů  nazvanou  "Turnováci  proti  průtahu  R35",  tedy  proti  tzv. 

severní variantě vedoucí Turnovem a Českým rájem. Tato varianta měla v létě 2009 jedinou známou trasu, a 

to vedenou širším středem města s tunelem pod Výšinkou. Petice získala ještě do konce prázdnin více než 

tisíc podpisů. Další veřejnou aktivitou je Patriot 2009. Výzva občanů Turnova k R35. Akce se obrátila na 

zastupitelstvo města s žádostí o uspořádání referenda, aby ve změti názorů byl dán demokratický způsob 

výběru nejlepší varianty a pak už všichni soustředili na její provedení tak, aby byla realizována co nejšetrněji 

k životnímu prostředí. Dále v této výzvě občané žádali vedení Libereckého kraje, aby výsledek referenda 

bralo jako závazné stanovisko občanů města Turnova. Pro hlasování byl doporučen termín podzimních vo-

leb. Ty se ovšem nakonec nekonaly, respektive byly odloženy, a referendum se neuskutečnilo též. Podpisové 

archy Patriot 2009 byly dány k dispozici od 19. srpna na informační centrum na náměstí.

O rozpolcenosti názorů obyvatelstva na druhou stranu svědčí  anketa Turnovska v akci, jejíž výsledky k 

30.6.2009 vypadaly takto:

− jsem pro severní variantu Turnovem a Českým rájem - 1003 hlasů, to jest 53,81 %
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− jsem pro jižní variantu z Mnichova Hradiště - 715 hlasů, to jest 38,36%

− jsem pro superseverní variantu kolem Železného Brodu a Semil - 69 hlasů, to jest 3,70 %

− nevím - 40 hlasů, to jest 2,15 %

− je mi to jedno, hlavně aby už dálnice byla - 37 hlasů, to jest 1,98 %

V kontextu výše popsaných peticí a občanských aktivit proti dálnici je to překvapivý výsledek. A to lze říci, že  

účastí 1864 respondentů jde nejspíš o nejrozsáhlejší, tedy nejzajímavější anketu. Opačný tábor, zastávající 

se severní varianty přes Turnov, zase tvrdil, že jestli se R35 městu vyhne, nebude tu za chvíli průmysl, tudíž  

ani práce a město bude strádat, byť s pěknou přírodou v okolí.

Tříbení názorů se ale stále vyvíjelo, na konci roku dopadla anketa na webových stránkách Libereckého kraje 

přesně opačně. 

► 27.  srpna  schválilo  zastupitelstvo  dokument  "Strategický plán  vzdělávání  obyvatelstva  města 
Turnova a jeho přirozené spádové oblasti“, který vypracoval Euroregion Nisa, vedoucím zpracovatel-

ského týmu byl Mgr. Vladimír Ort.  Jde o historicky první strategický dokument města v oblasti  školství a 

vzdělávání na Turnovsku. Obsahuje prognózu demografického vývoje pro děti ve věkových kohortách mateř-

ských a základních škol, analýzu situace jednotlivých školských subjektů, zřizovaných Městem Turnov, dále 

zhodnocení situace ve středním vzdělávání, terciárním vzdělávání a dalším vzdělávání a jeho potenciálu pro 

město a okolí.  Z takto nashromážděných podkladů navrhli zpracovatelé devět základních variant řešení do 

budoucnosti, z nichž pak předložili 4 základní varianty pro realizaci. Jednotlivé varianty na sebe navazují – 

když se nepodaří realizovat první, nastupuje další v pořadí. 

► Střední  uměleckoprůmyslová  škola  v  Turnově  se  stala  nositelem ceny  Alfréda  Habermanna, 
legendy uměleckého kovářství v České republice.  Cenu za mimořádný počin v oblasti kovářské výroby a 

za propagaci tohoto uměleckého řemesla v podobě bronzové plakety převzal v zastoupení Střední umě-

leckoprůmyslové  školy  a  Vyšší  odborné  školy  Turnov  akademický  sochař  Jan  Mastník  v posledním 

srpnovém víkendu u příležitosti 28. ročníku Mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston na hradě 

Helfštýně. 

► Ve čtvrtek 13. srpna proběhla na Turnovsku rozsáhlá policejní akce, při níž byl zadržen nebez-
pečný pachatel.   Hledaný muž měl na svědomí vraždu jednaosmdesátileté ženy a pokus o vraždu další 

ženy v obci Sibřina v okrese Praha - Východ. Během vyšetřování se zjistilo, že pachatel míří v ukradeném 

autě na Semilsko. Proto byl povolán policejní vrtulník a zásahové jednotky Středočeského kraje. Muž byl za -

držen po malé honičce v obci  Žďár.

► Během srpna padl naměřený rychlostní rekord osobního vozu v Bezručově ulici v Turnově, kde je  
pochopitelně povolená padesátka.  Asi 15 minut po půlnoci se tu proháněl vůz rychlostí 144 kilometrů v 

hodině. Během prázdnin se v Turnově rozmohly krádeže mobilních dopravních značek, nejčastěji informu-

jících o zákazu vjezdu do rozkopané ulice. Většina značek skončila v Jizeře, kam ji „bavící se“ pachatelé po-

sléze odhodili. Nebezpečí ale číhalo zejména na mimoturnovské řidiče, kteří vjeli do rozestavěných komu-

nikací - jeden takový skončil v jámě u kruhového objezdu v Sobotecké ulici. Naštěstí nedošlo ke zranění.
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ZÁŘÍ 2009 * ZÁŘÍ 2009 * ZÁŘÍ 2009 * ZÁŘÍ 2009 * ZÁŘÍ

► V úterý 1. září začal nový školní rok 2009/10.   Počet základních a mateřských škol na Turnovsku se 

oproti loňskému roku nezměnil. Do základních škol v Turnově nastoupilo od září 1572 dětí, z toho do prvních 

tříd 163 dětí. Oproti loňskému počtu se čísla příliš nezměnila - celkový počet je o 8 nižší a prvňáčků je  

naopak o 4 víc. Tabulky s porovnáním jednotlivých škol a další podrobnosti najdete v kapitole VI. Školství.

Během školních prázdnin byla realizována většina rekonstrukčních prací ve školských zařízeních, některé se 

dokončovaly v září. K největším investicím roku 2009 patří:

●  Zateplení a výměna oken objektu areálu v ulici Kosmonautů, kde sídlí tři městské organizace, a to mateř-

ská škola, dětské centrum a základní škola speciální a mateřská škola speciální. Investice stála celkem 10 

milionů korun, z toho 6 bylo hrazeno z dotace Ministerstva životního prostředí

●  Nové hrací sestavy  na zahradách mateřské školy v Mašově a v mateřských školách v ulicích Bezručova, 

Jana Palacha a Kosmonautů, hrazené z prostředků tzv. Norských fondů a Libereckého kraje

Od září byly "načisto" spuštěny společné internetové stránky mateřských škol v Turnově. Jejich hlavním ob-

sahem jsou nejen obecné informace, ale i aktuality z jednotlivých zařízení a další konkrétní sdělení.  Stránky 

přináší také informace o legislativě a kontakty na úřady a orgány, které mohou rodičům pomoci při komunika-

ci se školami.

► Od 1. září začalo fungovat autobusové spojení okrajové části města Nudvojovice s centrem města. 
Autobusová linka Modřišice – Turnov, Karel IV. zajíždí i na nově zřízenou zastávku v Nudvojovicích, a to ráno 

v 7,25 hodin. Je tedy určena hlavně k přepravě dětí do škol ve městě.

► O víkendu 5. a 6. září pořádal klub lyžařů Turnov mezinárodní pohár ve slalomu na kolečkových  
bruslích CILA cup. Závody probíhaly již popáté v ulici Jana Palacha, která byla pro tuto příležitost uzavřena. 

Kromě našich borců se zúčastnili tradičně Němci, dále Slováci, Švýcaři a Lotyši. Celkové vítězství si odvezl  

již potřetí Manuel Gauch z Německa, z našich byli nejlepší Jan Möller z KL Turnov na osmém místě a Ri-

chard Kudelásek, který skončil sedmý.

► V pondělí 7. září proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaného plaveckého bazénu a od 14. září 
byl bazén k dispozici pro veřejnost. V době od 14. do 29. září pak bylo plavání ve všední dny mimo středu 

od 16.00 do 20.00 zdarma. Vynikajícím výsledkem je, že rekonstrukce proběhla ve velmi krátkém čase, výu-

ka plavání, ke které byl bazén od počátku určen byla přerušena pouze na jeden školní rok. Rekonstrukce za-

čala na podzim, stávající 16metrový bazén zůstal velikostně zachován (původně se uvažovalo, že by byl  

zvětšen na 25 metrů). Kompletní oprava zahrnuje novou nerezovou vanu bazénu,  veškeré technologické 

zázemí, opraveny byly všechny vnitřní a venkovní prostory a byla zajištěna bezbariérovost. Dále byla zvětše-

na hloubka bazénu z původních 90 až 130 centimetrů na 120 centimetrů až 160 cm pod startovními bloky. 

Celkové náklady na rekonstrukci činily 24,8 mil. Kč,  z toho dotace z fondu EU byla ve výši 22,9 mil. Kč a 

město ze svého rozpočtu doplatilo 1,8 mil. Kč. Hned první dny zaznamenal provozovatel, Městská sportovní 

Turnov, mimořádný zájem – až 110 lidí za odpoledne. Ještě do konce měsíce projevilo zájem o plavání také 

12 mateřských kol z Turnova a okolí. Další informace o provozu a historii plaveckého bazénu jsou uvedeny v 
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kapitole IX. Sport.

► Ve dnech od 13. do 23. září proběhly v Turnově Dny evropského dědictví.   Město Turnov jako člen 

Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska následující akce:

1. Zahajovací koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích v neděli 13. září byl koncipován jako 

koncert duchovní hudby, jehož mottem a hlavní částí programu byly Dvořákovy Biblické písně. Účin-

kovali učitelé turnovské základní umělecké školy - barytonista Michal Kůtek a na historické varhany se 

třemi  rejstříky hrál  Mgr.  Bohuslav Lédl.  Po koncertě následoval rozšířený výklad o tomto nejstarším 

kostele na Turnovsku, na který zůstali všichni diváci, celkem asi 50 lidí.

2. V pátek 18. září proběhla v židovské synagoze v Krajířově ulici večerní prohlídka s přednáškou  o 

židovské mystice u příležitosti novoluní Roš Chodeš.  Akce začínala přesně ve 20 hodin 44 minut, tedy 

počátkem novoluní. Přednášela Mgr. Terezie Dubinová.

3. Na zakončení letošních Dnů evropského dědictví uspořádal odbor školství, kultury a sportu MěÚ  na-
učnou stezku pro žáky 5. ročníků základních škol s názvem Putování za historií. Akce se zúčastni-

lo 57 dětí ze dvou turnovských škol - ZŠ v ulici Skálova  a ZŠ v ulici Žižkova.  Pro děti byla připravena 

pěší vycházka se čtyřmi soutěžními stanovišti. Začínalo se na Hruštici u kostela sv. Matěje, kde paní 

Jitka Petrušková z Muzea Českého ráje povídala o počátcích historie našeho města. Dále účastníci  

pokračovali do Metelkových sadů, kde byl připraven pan RNDr. Mrkáček z CHKO Český ráj, který žáky 

seznámil se zajímavostmi z ptačí říše. Dále děti putovaly přes Dolánky na Bukovinu do kostela sv. Vác-

lava, který není běžně přístupný a byl otevřen speciálně pro tuto akci. Zde byli "poutníci" přivítáni chorá-

lem Svatý Václave, vévodo české země, a dozvěděli se o nejstarší historii českého státu a českých pat-

ronech, jejichž dřevořezby se v kostele nacházejí. Poslední stanoviště bylo na Dlaskově statku, kde po 

prohlídce děti hledaly předměty podle názvu. Jako překvapení byly přichystány grilované párky, také 

pěkné počasí přispělo k pohodové atmosféře pořadatelsky nového druhu akce.

► 15. září proběhlo v budově krajského úřadu v Liberci slavnostní vyhlášení soutěže Nejlepší stavba 
roku Libereckého kraje a první místo získala s velkým předstihem Obnova synagogy v Turnově.  Sou-

těž proběhla pod záštitou náměstka hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských 

projektů a rozvoje venkova Víta Příkaského a prezidenta Českého svazu stavebních inženýrů, Ing. Svatoplu -

ka Zídka. Porota složená se zástupců odborníků, pracovníků krajského úřadu, členů ČKAIT (Česká komora 

autorizovaných inženýrů a techniků), ČSSI (Český svaz stavebních inženýrů), ČKA (Česká komora architek-

tů) ocenila celkový přístup k obnově objektu jak po stránce architektonické, projekční, tak po stránce realiza -

ce.  Dále Obnova synagogy v Turnově obdržela  Cenu sympatie občanů Libereckého kraje za stavební 
počin, která byla v rámci této soutěže též vyhlášena. Hlasování občanů probíhalo po internetu. Došlo tak ke 

shodě odborné i laické veřejnosti.

► V týdnu od 16. do 22. září  proběhl v Turnově už po osmé Evropský týden mobility a Evropský den 
bez aut. Ve spolupráci Města, Střediska pro volný čas dětí a mládeže, Městské knihovny a dalších institucí  

byl připraven zejména pro děti bohatý program:

● Úterý 15. 9. 2009 Cestovatelský klub–Afrika na kole–Milan Řípa, Městské divadlo Turnov 
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● Středa 16. 9. 2009 Otevření dopravního hřiště pro mateřské školy z Turnova a okolí 

● Čtvrtek 17. 9. 2009 Kulatý stůl k tématu dopravní problematiky města Turnova /Pro žáky základních škol a 

středních škol

● Pátek 18. 9. 2009 Přírodou Turnova – vycházka do přírody s přednáškou Ing. Mertlíka. Sraz účastníků v 

15 hodin v Rývových sadech u altánu. Trasa vycházky vedla do Dolánek a směrem k zámku Hrubý Rohozec.

● Sobota 19. 9. 2009 Skateboard a inline brusle – závody (jízdy zručnosti) + ukázkové jízdy. Program u KC 

Střelnice od 12 do 20 hodin / DJ Cubex, od 20 hodin Big fish gone.

● Neděle 20. 9. 2009 Greenway Jizera – cyklovýlet podél Jizery. Účastníci startovali v 10 hodin z náměstí 

Českého ráje a jeli po trase: Turnov – Dlaskův statek – Malá Skála a zpět (zakončení cesty u restaurace Zr-

cadlová koza).

-Měření zdravotního ústavu – kvalita ovzduší na náměstí Českého ráje.

● Pondělí 21. 9. 2009 Kontroly přechodů – Policie ČR a Městská policie

-Měření rychlosti – orientační měření rychlosti pro motoristy v lokalitě parkoviště u autobusového nádraží

-Měření zdravotního ústavu – kvalita ovzduší na náměstí Českého ráje

-Naše město – naše klima – přednáška Mgr. Aleny Zárybnické pro širokou veřejnost v malém sále Kulturního 

centra Střelnice.

●Úterý  22.  9.  2009                                                                            

-Evropský den bez aut – program probíhal na náměstí B. J. Horáčka už od 8.30 ráno a zahrnoval biketri -

alovou exhibici Martina Šimůnka, trojnásobného mistra světa, ukázky hasičské techniky, ukázky vybavení 

Zdravotní záchranné služba Libereckého kraje a poskytování první pomoci, představení policejní zásahové 

jednotky, prohlídku autobusu na zemní plyn. Program pro děti připravilo Středisko pro volný čas dětí a mlá -

deže, stánky a ukázky pomůcek pro invalidní občany připravily firmy  Elektrowin, Tyfloservis, DELFI a BOGI 

(invalidní vozíky), Ekodomov a další.

Nejatraktivnější byl Evropský den bez aut, který proběhl v úterý  22. září před Střelnicí, dále sobotní program  

pro skateboardisty a bikery (rovněž před Střelnicí), na pomyslném třetím místě podle zájmu občanů skončil  

nedělní cyklovýlet z Turnova na Malou Skálu.  Nejnákladnější položkou celého programu bylo měření kvality  

ovzduší na náměstí Českého ráje,  které probíhalo v neděli a v pondělí.

► Ve dnech 26. až 28. září navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. Součástí návštěvy byla i  
bohoslužba a setkání s věřícími ve Staré Boleslavi.   Turnovské družstvo umělecké výroby Granát při-

pravilo dar pro papeže (stejně jako pro jeho předchůdce Jana Pavla II.), který předal premiér Jan Fischer. Je 

to kříž z křišťálového skla ze Studia Moser se stříbrnou lištou osazenou 636 českými granáty. Výtvarnou 

podobu kříže vytvořili designéři Lukáš Jabůrek (Studio Moser), Milan Hejral a Karel Merta (družstvo umě-

lecké výroby Granát Turnov), kříž je 49 cm vysoký a váží 4 kilogramy. V programu vystoupil také žesťový  

soubor Trubači Českého ráje pod vedením Josefa Viduny.

► Ve středu 30. září se v Průmyslovém paláci v Praze uskutečnil galavečer výstavy Hodiny a klenoty 
2009, kde zároveň proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Šperk roku 2009.  Soutěžilo se ve 

třech kategoriích : 1. studentský šperk, 2. umělecký šperk a 3. komerční šperk, každá kategorie měla dále 

dvě samostatná odvětví: umělecký šperk a komerční šperk. A Turnovští si jako obvykle vedli velmi dobře. V 
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kategorii studentský umělecký šperk se v konkurenci 22 prací na 1. i 2. místě umístily práce SUPŠ Turnov, 

zvítězil náhrdelník s kubickými zirkony Martiny Smejkalové, na druhém místě byla souprava Anny Kostín-

kové. V průběhu akce byla také uskutečněna přednáška Magický kámen - český granát, kterou přednesl ve-

doucí Galerie Granát Aleš Hladký.

► Na závěr turistické sezóny 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 2009

Červen 2402 1926 2186 2242 3106 2127

Červenec 5304 4919 5684 6366 7094 6622

Srpen 4990 5102 7100 6416 5884 6755

Září 2042 1768 2452 1905 2357 2661

Celkem 14738 13715 17422 16929 18441 18165

Návštěvnost byla srovnatelná s loňským rokem, kdy byla vůbec nejvyšší za sledované období. V letních mě-

sících roku 2009 navštívilo středisko 2305 cizinců, což představuje asi 13%.

Celková návštěvnost Regionálního turistického informačního centra byla 29.220 návštěvníků, z toho 4829 

cizinců. Zajímavá je skladba národností, které Český ráj navštěvují. V první řadě jsou to Holanďané a Němci,  

dále Poláci, Francouzi, Slováci a Angličané, byli zde i exotičtější návštěvníci, např. z Nového Zélandu, Indie, 

Brazílie, Jihoafrické republiky:

Země Počet návštěvníků Procento

Česká republika 24391 83,5

Holandsko 792 2,7

Německo 1103 3,7

Polsko 340 1,2

Francie 294 1

Slovensko 104 0,4

Rusko 97 0,3

Belgie 69 0,2

USA 82 0,3

Velká Británie 183 0,6

Dánsko 73 0,26

Španělsko 50 0,2

Švédsko 28 0,1

Finsko 25 0,1

Rakousko 20 0,07

Litva 20 0,07

Ostatní 1549 5,3

Celkem 29220 100

V minulých letech byl poměr obvykle 80% Čechů a 20% cizinců, takže došlo k mírnému poklesu počtu ná -
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vštěvníků ze zahraničí, což byl ovšem jev celorepublikový.

Nezanedbatelný byl také vývoj tržeb a prodeje zboží, tedy suvenýrů a dalších předmětů, např. triček se skřít-

kem Českého ráje, hrnečků s malbou zdejších pamětihodností, knih a podobně:

2005 2006 2007 2008 2009

Tržba za zboží 391.182,- Kč 360.553,- Kč 401.960,- Kč  388.279,- Kč  342.494,- Kč

Obrat celkem 1 997.735,- Kč  2 694.449,- Kč  2 563.095,- Kč  3.280.492,- Kč 2 821.178,- Kč 

V rámci Libereckého kraje byl zaznamenán pokles návštěvníků zhruba o 8 procent. Výjimku tvoří snad jen 

Centrum Babylon v Liberci, kde od roku 2007 stoupla návštěvnost skoro na dvojnásobek, s 540 tisíci ná -

vštěvníků je Centrum Babylon jasnou "jedničkou" v kraji. Na druhém místě v počtu návštěvníků se umístila 

ZOO Liberec s 374 tisíci návštěvníků, jako třetí skončil  zámek Sychrov. Dominanta Českého ráje - hrad 

Trosky - obsadil se 106 tisíci návštěvníků páté místo.

► 29. září se v obci Klokočí podařilo dopadnout drogového dealera.  Šestatřicetiletý muž se zabýval 

prodejem pervitinu na Semilsku, Turnovsku a Jičínsku již několik měsíců a jeho nebezpečnost spočívá také v 

tom, že nabádal své „zákazníky“ k majetkové trestné činnosti. Např. dvacetiletou odběratelku pervitinu, která 

neměla na zaplacení dávek, navedl ke vloupání do rodinného domu v Turnově. Podle současných zákonů 

muži hrozí nepodmíněný trest v rozmezí od 2 do 10 let.
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ŘÍJEN 2009 * ŘÍJEN 2009 * ŘÍJEN 2009 * ŘÍJEN 2009 * 

► Ve čtvrtek 1. 10. 2009 proběhlo v areálu Mateřské školy, Základní a mateřské školy speciální a Dět-
ského centra, Kosmonautů 1640 a 1641 za účasti hejtmana Libereckého kraje Stanislava Eichlera, ná-
městka  hejtmana  Radka  Cikla,  starostky  města  Turnova  Hany Maierové,  zástupců  vedení  města 
Turnova,  dodavatelských  firem  a  dalších  hostů,  slavnostní  předávání  rekonstruované  budovy  a 
školního hřiště.  Projekt stavebních zateplovacích prací na budově byl spolufinancován Evropskou unií – 

Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostře-

dí částkou cca 6 mil. Kč. Celkové náklady na stavbu byly cca 11 mil. Kč a město celkově zaplatí necelé 5 mil.  

Kč. Konkrétně se jednalo o celkové zateplení budovy - střechy a obvodových zdí a výměnu oken firmou Sta-

tus, a.s. Dále byly provedeny nad rámec projektu na náklady Města Turnova rekonstrukce sociálního za-

řízení  a výmalba vnitřních prostor  v celkové částce 700 tis.  Kč a za dalších 200 tis.  Kč byl  vybudován 

chodník u venkovního hřiště. Revitalizace školního hřiště u Mateřské školy Kosmonautů byla finančně pod-

pořena grantem z Norského finančního mechanismu a spolufinancována z finančních zdrojů Libereckého 

kraje. Celkový objem finančních prostředků za revitalizované hřiště byl cca 1,8 mil. Kč. Herní prvky dodala 

firma Tomovy parky, s.r.o., a Město Turnov se smluvně zavázalo k úhradě 100% ročních nákladů na údržbu 

a opravy hřišť po dobu dalších 10 let.

► V pondělí 5. října bylo otevřeno oddělení multimédií v Městské knihovně Antonína Marka. Vzniklo v 

hlavní budově knihovny v Jeronýmově ulici na místě kanceláří. V oddělení bylo instalováno 5 počítačů s in-

ternetem a místo pro poslech hudby či mluveného slova. Knihovna měla k tomuto datu 1200 titulů na DVD a 

CD, část je určena především pro zrakově a tělesně postižené, dále je tu i hudba, pohádky a další zajímavá 

díla. Náklady na přestavbu činily půl milionu korun, z toho Město zaplatilo přibližně 300 tisíc, zbytek byl finan-

cován z grantu ministerstva kultury.

► 15. října udeřilo sněhové, mrazivé a větrné počasí, které způsobilo kalamitu zejména na Liberecku 
a Jablonecku. tady napadlo přímo ve městech půl metru sněhu, hasiči v Libereckém kraji zasahovali u 248 

případů, převážně způsobených polámanými stromy a padajícími větvemi, tisíce domácností byly bez elek-

trického proudu a některé i bez dálkového topení. V Turnově naštěstí nebyla situace tak kritická, sníh ležel  

zejména na Bukovině a na Valdštejně, město samotné zachránily okolní kopce.

 
► V sobotu 17. října se na hradě Valdštejn uskutečnilo výroční setkání příslušníků rodu Waldstein-
Wartenberg, při němž byla odhalena pamětní deska. Rod Valdštejnů si v tomto roce připomněl 850 let pů-

sobení v českých zemích. Toto slavné výročí přijelo do Čech vzpomenout skoro 90 příslušníků rodu, kteří žijí 

převážně v Rakousku. Už v pátek 16. října se zúčastnili odhalení bronzové sochy Albrechta z Valdštejna v  

Praze na Malé Straně, v sobotu navštívili Jablonné v Podještědí, Sychrov, Jičín a Mnichovo Hradiště. Při za-

stávce na Valdštejně si pochvalovali, jak je hrad vzorně opraven a udržován. Pamětní deska připomínající 

tuto událost byla odhalena na boční stěně kaple sv. Jana Křtitele, která pochází právě z doby působení Vald-

štejnů na tomto panství. Deska byla vyrobena v SUPŠ v Turnově z patinovaného hliníku a stála 15 tisíc ko -

run, ty ovšem hradili Valdštejnové.
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► 17. října se na rozloučení s letošní sezonou projel Českým rájem unikátní parní vlak, složený z his-
torických nákladních vozů.  Soupravu táhla známá "Babička" řady 310 a urazila trasu z Turnova do Ro-

venska pod Troskami a zpět. Turnovský Klub přátel železnic Českého ráje zrenovoval čtyři ze dvanácti histo-

rických nákladních vagonů, ve výtopně čekají také dva služební vozy, mezi nimiž jsou opravdové rarity, jako  

pivovarský vůz Ringhoffer z roku 1890 nebo tříosý pruský služební vůz z roku 1902.

► V neděli 18. října zemřela nenápadná, ale pro Turnov významná osobnost - Marie Nováková.  Spolu 

se svým manželem dr. Františkem Novákem byla kastelánkou na Hrubém Rohozci skoro čtyři  desetiletí! 

(1964 - 2000).  Působení manželů Novákových znamenalo pro Hrubý Rohozec samostatnou epochu - byla 

zrestaurována řada místností, zpevněno podloží, citlivě sestaven zajímavý interiér, zámek začal žít i kulturní -

mi akcemi.   Nezávisle na této smutné zprávě odchází do důchodu také stávající kastelán Jindřich Zeman, 

od ledna 2010 převezme jeho funkci Jiří Holub, který dosud působil na nedalekém Humprechtu.

► V úterý 27. října, v předvečer státního svátku, proběhla pietní vzpomínka u pomníku Padlých ve  
Skálově ulici.  Vzpomínky se zúčastnilo vedení města, hosté z Liberce a Mladé Boleslavi, samotný akt byl 

ozvláštněn čestnou stráží, kterou zajistila mladoboleslavská organizace Československé obce legionářské. 

Starostka města promluvila na téma dědictví tohoto výročí pro naši generaci a Turnovsko. Slavnostní akt do-

plnilo hudební vystoupení učitelky ZUŠ v Turnově Moniky Szantó a jejích žáků.

► Závěr října patří každoročně oslavě výročí vzniku republiky 28. října 1918, kdy je při slavnostním 
večeru  předávána  Cena  obce  a  udělováno čestné  občanství.  Také  v  roce  2009  byly  k  30.  červnu 

shromážděny návrhy na odboru školství, kultury a sportu, které posoudili a doplnili členové zastupitelstva ko-

respondenčně. 

Na udělení Ceny obce byli nominováni:

Pan Václav Feštr,  dosavadní jednatel Kulturního centra Turnov, s.r.o. Cena je navrhována za vyvrcholení 

dlouholeté práce pro turnovskou kulturu, a to významným podílem na dokončení výstavby Kulturního centra 

Střelnice a za přípravu souboru programů Festival Střelnice, kterým byl slavnostně zahájen provoz centra. I  

když  se  na  obou   uvedených  projektech  zúčastnilo  mnoho  obětavých  lidí,  role  Václava  Feštra  byla 

nezastupitelná. Václav Feštr po několik desetiletí nejrůznějšími formami aktivně pracoval v oblasti kultury,  

několik posledních let jako jednatel Kulturního centra Turnov. V této funkci se mu podařilo obohatit zdejší  

nabídku zcela novými pořady a také „dát do pořádku“ kulturní objekty, které spravoval.

Zároveň také vykonal mnohé pro turnovský sport.

Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí. Navrhovaný subjekt je mimořádně prospěšný pro 

občanskou společnost. Od roku 1999 se prezentuje vydáváním obnoveného vlastivědného sborníku "Od 

Ještěda k Troskám", který je téměř stostránkový a vychází čtyřikrát ročně v celkovém nákladu 4 tisíc kusů. 

Činnost  sdružení  úspěšně  navazuje  na  myšlenky  zakladatelů  ze  dvacátých  let  20.  století,  kteří  šířili  

regionální  vlastivědnou osvětu (prof.  J.  V.  Šimák, českodubský učitel  V. Havel  a další).  Po přerušení 2.  

světovou válkou  a poválečným obdobím se vlastivědného sborníku  ujaly  takové osobnosti  jako dr.  J.V. 

Scheybal a dr. J. Scheybalová, dále dr. V. Jakouběová, dr. Z. Mrkáček, dr. V. Budil, prom. fil. V. Jenšovský a 
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další. Sdružení důstojně reprezentuje i město Turnov .

Na udělení čestného občanství byli nominováni:

Profesor  Jan  Patočka  in  memoriam.  Vzhledem  k  20.  výročí  znovunabytí  demokratické  svobody  je 

navrhován na méně obvyklé udělení čestného občanství in memoriam český filozof a demokrat, turnovský 

rodák  profesor Jan Patočka. Návrh byl projednán v kulturní komisi RM dne 15.6.2009 a získal jednoznačnou  

podporu.

Pan  Jiří  Zajíc  za  dlouholetou  nezištnou  práci  pro  turnovskou  kulturu.  Jmenovaný  po  celá  desetiletí 

významně a aktivně  přispíval  k  udržení  i  prohloubení  kulturních  tradic  města,  a  to  především v oblasti  

hudebního života.  Sedmnáct let  (8.4.1986 -  22.3.2003) vykonával  nesmírně obětavě dobrovolnou funkci  

předsedy jednoho z nejstarších pěveckých sborů v Čechách - Pěveckého sboru Antonín Dvořák v Turnově. 

Členem sboru je jmenovaný již 25 let. Za jeho vedení sbor uskutečnil přes 170 koncertů, a to především pro 

obyvatele Turnova a Českého ráje. Do roku 2000 také věnoval velkou část své životní energie hudebnímu  

festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. V letech 1980 - 2003 pracoval jako člen kulturní komise RM, v letech 

1994 -  2000  byl  členem Oblastního  výboru  Unie  pěveckých  sborů  v  Liberci.  Celou  svojí  neúnavnou a  

cílevědomou prací napomohl k udržení životaschopnosti Pěveckého sboru Antonín Dvořák, hudebních tradic 

regionu a v neposlední řadě k zachování odkazu Antonína Dvořáka, který na Turnovsko jezdil.

Dne 14. září se sešla hodnotící komise a podala návrh zastupitelstvu města na zářijové zasedání, a to udělit  

cenu obce panu Václavu Feštrovi (třemi hlasy proti jednomu) a čestné občanství udělit oběma navrženým 

kandidátům profesoru Janu Patočkovi, in memoriam, a Jiřímu Zajícovi. Návrhy dále posoudilo zastupitelstvo 

města na svém zasedání dne 24.9.2009 a rozhodlo  v letošním roce cenu obce neudělit. Na čestné občan-

ství akceptovalo oba návrhy a udělilo čestné občanství profesoru Janu Patočkovi, in memoriam, a Jiřímu Za-

jícovi.

K neudělení ceny obce se strhla všeobecná diskuse. Většina názorů se shoduje v tom, že neudělení Ceny 

obce je více méně osobní záležitostí.  Většina uvedených zásluh byla provedena jako mimořádně dobré 

zvládnutí pracovních povinností, za což se Cena obce neuděluje, takže rozhodnutí je správné. V minulosti 

však takové případy nastaly a cena udělena byla, což je špatně. Mělo by dojít k revizi pravidel a hlavně k  

dodržování "stejného metru" pro všechny. 

Samotný slavnostní večer 28. října se mimořádně vydařil. Konal se ve velkém sále Střelnice od 17 hodin 

za přítomnosti významných hostů - rodiny a spolupracovníků profesora Jana Patočky. V úvodu vystoupil dět -

ský sbor Carmina premiérově s novým dirigentem, skladatelem Martinem Hyblerem. Prvním vrcholem veče-

ra byl strhující projev dr. Jana Šolce, filozofa, politologa a předsedy Etické společnosti, který promluvil velmi 

aktuálně k výročí republiky a k dnešku.

Poté byla na programu premiéra filmu JUDr. Milana Brunclíka Proměny města Turnova 1989 - 2009. Film 

trvá asi 45 minut a shrnuje dění v Turnově, počínaje sametovou revolucí přes významné stavby a další poči -

ny v různých oblastech života města v tematických blocích. Film sklidil zaslouženě velký úspěch.

V závěrečné třetině večera bylo přikročeno k udělování vyznamenání. Nejprve ThMgr. Ondřej Halama přeče-

tl stručnou nominaci prof. Jana Patočky schválenou zastupitelstvem. Tuto nominaci rozšířil prof. Erazim Ko-
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hák svým projevem, koncipovaným velmi zajímavě jako imaginární rozhovor s prof. Patočkou.

Cenu vztahující se k udělení čestného občanství převzala dcera prof. Patočky paní Františka Sokolová a její  

bratr Jan Patočka.

Další rozšířenou nominaci přečetl opět Mgr. Halama. Cenu převzal Jiří Zajíc osobně a v poděkování uvedl, 

že ji považuje za vyznamenání nejen osobní, ale ocenění práce celého kolektivu sboru a spolku, ve kterém 

léta pracuje.

► Nezaměstnanost v našem kraji k 31.10. sice zaznamenala pouze nepatrný meziměsíční nárůst, stá -
le se však drží na vysokých číslech – přes 10% práceschopného obyvatelstva. Ke konci měsíce října 
evidovaly úřady práce v Libereckém kraji celkem 24 866 uchazečů o zaměstnání. Během října  bylo do 

evidencí úřadů práce v Libereckém kraji nově nahlášeno 2 876 uchazečů o zaměstnání, 2 889 uchazečům 

byla  evidence ukončena nebo z  ní  byli  vyřazeni.  Uplatnění  na  trhu práce našlo  1  791 uchazečů  o za-

městnání, z toho ve 190 případech prostřednictvím úřadů práce. Míra registrované nezaměstnanosti v prů-

měru za Českou republiku byla ke konci října 2009 8,48 %, tedy o dvě procenta nižší než v našem kraji.

Pro dokreslení situace uvádím srovnávací graf:

(Zdroj: Český statistický úřad Liberec, Úřad práce)

► 12. října došlo ke kurióznímu případu přepadení pošty v obci Veselá nedaleko Turnova, a to bez  
použití zbraně.  Neznámý muž vstoupil do prostor pošty v 9 hodin ráno, přeskočil 2,5 metru vysokou pře -

pážku a poručil šokované pracovnici pošty, aby mu vydala hotovost. Poté ji zamkl na toaletě a zmizel. 

► V noci na 25. října došlo v Turnově Na Kobylce k dopravní nehodě, kterou jako zázrakem přežili 
všichni  ve  zdraví.  Úlek  čekal  majitele  truhlářské  dílny,  když  přišel  do  dílny  a  našel  tam  automobil 

Volkswagen Golf, který se sem proboural. Třiapadesátiletý řidič nezvládl prudkou pravotočivou zatáčku ve 

směru od Železného Brodu a vzal to rovně až do dílny. Tady poškodil zařízení a zaparkovaný motocykl maji-

tele celkem za 270 tisíc korun. Řidič a dva spolujezdci vyvázli bez zranění, vylezli zadními dveřmi vozu a sta-

čili dokonce utéct.  Po několika hodinách byli zadrženi, ale nedalo se už dokázat, zda byli pod vlivem alkoho-

lu.
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LISTOPAD 2009 * LISTOPAD 2009 * LISTOPAD 2009*
► V sobotu 7. listopadu padly stromy v Aleji legií, "alej přestala být alejí" napsal RNDr. Otto Jarolímek, 

zastupitel a bývalý předseda komise pro životní prostředí.  Dvacet osm vzrostlých lip bylo vykáceno kvůli  

stavbě kanalizace v rámci akce Čistá Jizera, navíc většina stromů byla ve velmi dobrém stavu. Původní  

kanalizace v této lokalitě vedla netypicky mimo komunikaci. Pokud bychom se dnes rozhodli umístit nové po-

trubí pod silnici, narazili bychom na to, že vlastníkem silnice je Liberecký kraj a ten nedá peníze na obnovu  

silnice. Turnov zase nedá (ani nemá) peníze na obnovu cizího majetku... Zkrátka rozhodnutí ve spěchu a 

pod tlakem odneslo stromořadí. Mimochodem památné lípy byly zasazeny v roce 1918 skutečně na paměť  

českých legionářů. Dalším paradoxem je, že nad potrubí se už alej vysázet nedá. Jako bolestné slíbil in-

vestor, tedy VHS, pro občany nový chodník. Nezabralo to. Zvedla se velká vlna odporu z řad občanů i zastu-

pitelů, zejména opozičních. Většina respondentů, kteří se v různých místních médiích k problému vyjádřili, to  

považuje za neuvážené, v horším případě za barbarství. Chyba totiž byla už na začátku, v nepřipravenosti 

projektu, a to se už nedá napravit. Skutečnost, že opět padly další stromy (po jarním kácení ve Skálově ulici)  

občany přivedla  k  negativnímu postoji  k  celému projektu.  Krátkodobé naštvání  na rozkopané ulice  bylo  

umocněno povzdechem " A teď ještě tohle!".

Anketa Turnovska v akci (bohužel už zbytečná) dopadla následovně:

Je nutné, aby stromy v Aleji legií  byly kvůli stavbě kanalizace pokáceny? 

- Ano – 23 hlasů, to jest 8,95 %

- Spíše ano, bude nová zeleň a chodník - 26, to jest 10,12 %  

- Ne - 198 hlasů, to jest 77, 04 %

- Nevím, potřeboval bych další informace - 5 hlasů, to jest 1.95 %

- Nemám na věc vyhraněný názor - 5 hlasů, to jest 1,95 %

 

► V úterý 10. listopadu byla slavnostně otevřena nová, již šestá kruhová křižovatka v Turnově, a to u  
židovského hřbitova, kde se dosud málo přehledně křížily tři směry -ze Sobotecké ulice na Mašov, na Jičín 

a sjezd z průtahu městem. Stavbu realizovala liberecká firma EUROVIA CS, trvala půl roku a stála 24,3 mi -

lionu korun. Město na stavbu přidalo cca 3 miliony, za které se pořídily chodníky a podchod do Maškovy za -

hrady, ostatní bylo hrazeno z regionálního operačního programu.  Střed křižovatky je osázen keři a několika  

menšími stromy a ohlazenými balvany z řeky Jizery - dílo má aktuální název Čistá Jizera. Pro obyvatele 

Turnova je otázkou, zda na patnáctitisícové město není "těch kruháků" trochu moc. Pravdou ovšem je, že 

Turnov je důležitou dopravní tepnou mezi Prahou, Libercem, Harrachovem a Hradcem Králové, ve prospěch 

kruhových objezdů hovoří i jejich bezpečnost. Zatím se na nich v Turnově stala jedna, bohužel smrtelná, 

nehoda  na  kruhovém  objezdu  na  Vesecku.  Řidič  motorky  však  měl  v  krvi  velké  množství  alkoholu  a 

kannabinoidů, vyskytujících se v marihuaně.

► V pátek 13. a v sobotu 14. listopadu se v Městském divadle v Turnově konal jubilejní 10. ročník 
přehlídky poezie a hudby Poetika 2009. V letošním roce byla přehlídka opět dvoudenní, do recitační sou-

těže se přihlásilo 59 účastníků. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích (nejstarší kategorie 18 – 25 let  

nebyla obsazena). Letošní ročník ukázal výrazně rostoucí kvalitu vystoupení, práci s textem po stránce ob-

sahové, jazykové i  formální,  přibylo vlastních textů.  V hudební části  v sobotu vystoupil  písničkář Michal  
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Vaněk, Iveta Marešová se skupinou 999 a Jiří Dědeček. Škoda, že zájem veřejnosti o tuto záslužnou akci 

včetně závěrečného galakoncertu byl mizivý. Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura.

► Ve dnech 13. až 15. listopadu se v libereckém Centru Babylon uskutečnilo mistrovství světa speci-
álních párových tanců, který organizovala Taneční a pohybová škola ILMA v Turnově a Czech Dance 
Organization.   Tyto významné mezinárodní závody se uskutečnily vůbec poprvé v České republice, zú-

častnilo se jich 980 tanečníků ze 17 zemí, kteří předvedli celkem 2450 vystoupení v 55 disciplínách. Poprvé 

byla zařazena kategorie Mini Kids, tedy malé děti do 8 let.  Organizace a celkový průběh soutěže byl všemi 

hodnocen velmi kladně. Česká republika si vedla v soutěžích skvěle, první místo mezi tanečními školami ob-

sadila  Taneční škola ILMA, a to ziskem osmi zlatých medailí.

► Polovina listopadu byla ve znamení oslav kulatého 20.  výročí sametové revoluce, která začala 17. 
listopadu 1989 násilným potlačením studentského pochodu. V Turnově se spontánně sešlo hned 
několik akcí:

– 17. listopadu - shromáždění na náměstí

– 17. listopadu - celodenní hudební program ROCKSTŘEL 09 v KC Střelnice

– 18. listopadu – pořady pro žáky a studenty

Happening k příležitosti 20 let od Sametové revoluce pod názvem Turnovské OF se konal na náměstí 

Českého ráje od 17 hodin za účasti hlavních aktérů tehdejšího dění: JUDr. Václava Šolce, prvního porevo-

lučního starosty,  Dády Weissové a Ivana Kunetky, zakladatelů OF, Mgr. Jiřího Maška, JUDr. Milana Brunc-

líka, Břetislava Jansy, Mgr. Ondřeje Halamy a dalších. Účastníci, stejně jako před dvaceti lety, hovořili z při-

stavené multikáry, zacinkali  klíči a zapálili  svíčky. Velmi krásné a pravdivé poselství přednesl z multikáry 

exstarosta JUDr. Václav Šolc: " V myslích lidí stále zůstává nedůvěra. Prosím všechny, aby se jí zbavili. Na  

nikom jiném než na nás to nezáleží. Bylo tomu tak před dvaceti lety a je tomu tak i dnes. Držte se svého ro -

zumu. Jestliže chceme budovat lepší stát, používejme k tomu hlavu." Škoda, že špatné počasí odradilo větší  

množství diváků. Poté následovalo neformální setkání v hotelu Karel IV.

ROCKSTŘEL 09 byl oslavou výročí revoluce v rockovém rytmu.  Konal se na Střelnici od 10 hodin do-

poledne a účastnili se ho i místní kapely. Celý program moderovala vynikající Bára Štěpánová, vrcholem 

programu bylo večerní vystoupení brněnské skupiny Progress 2. Z místních kapel se největší přízni diváků 

těšila  kacanovská skupina Ovčie  kiahne. Během dne Střelnici  navštívilo  230 diváků.  O festivalu  je  dále 

psáno v kapitole VII. Kultura.

► V sobotu 21. listopadu proběhla v Turnově historicky první série soutěžních utkání v boxu.  Akci 

pořádali bratři Jan a Petr Kazdové a Josef Kapín pod názvem Juniorská liga. 250 nadšených diváků bylo jis -

tě důkazem, že o tento sport je v Turnově zájem. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole IX. Sport.

► V neděli 22. listopadu se v Městském divadle v Turnově konalo zcela výjimečné představení k  
devadesátinám legendárního turnovského ochotnického herce Míly Holase. Turnovské divadelní studio 

k této příležitosti nastudovalo hru Láska až za hrob. Představení se zúčastnila řada hostů z divadelní obce 

všech úrovní i z města Turnova. Předseda Volného sdružení východočeských divadelníků Alexandr Gregar 
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složil panu Holasovi poklonu slovy: "Jste patrně jediný herec v Čechách, který ve svých 90 letech stojí na  

jevišti a říká text.“  Míla Holas je také držitelem Zlatého odznaku Josefa Kajetána Tyla, který získá ročně jen 

několik lidí z celé České republiky. 

► V úterý 26. listopadu bylo na zasedání zastupitelstva města schváleno zadání nového Územního 
plánu města Turnova.  Toto rozhodnutí je začátkem několikaleté práce na dokumentu zásadně důležitém 

pro další vývoj města. Na dokument čekají občané stejně jako podnikatelé, neboť mimo jiné bude vymezovat  

plochy pro výstavbu obytných domů, pro průmyslové a podnikatelské stavby, bude obsahovat řešení do-

pravní situace včetně přeložky na Semily a podobně. Zpracovatelem byl vybrán tým vedený Doc. Ing. arch. 

Ivanem Horkým, DrSc., z pražské firmy ARCHIS. Zadání mimo jiné počítá s jižní variantou dálnice R 35, kte-

rá by se měla Českému ráji vyhnout.  Jde tedy o další oficiální odmítnutí severní varianty R35 turnovskou 

radnicí. V době, kdy byly psány tyto řádky, jsme ještě nevěděli, jak rozhodne v této věci Liberecká kraj a 

další orgány.

► První adventní neděle připadla letos na 29. listopadu. Toho dne se na náměstí Českého  ráje ko-
nalo tradiční Rozsvícení vánočního stromu. Letos byla na náměstí instalována a ozdobena douglaska ti-

solistá, která rostla v soukromé zahradě na Malém Rohozci. Program zahájil reprodukovaný hlas zvonů. Ná-

vštěvníky přivítala moderátorka Eva Kordová a paní starostka dr. Hana Maierová, která rozsvítila první svíč-

ku na adventním věnci. Poté vystoupil sbor nejmladších, většinou předškolních dětí, s názvem Karmínek při 

ZUŠ Turnov pod vedením Jindřicha Bady. Následovala hraná pohádka o andělské škole, kterou s drama-

tickým kroužkem nastudovala paní učitelka Jana Kepková, a to volně na motivy Karla Čapka. Ředitelem ško-

ly byl sv. Mikuláš, který se osobně dostavil a rozsvítil vánoční strom. Poté se andělé i čerti vydali s koledou 

mezi děti a všichni přítomní si zazpívali koledy a Alešem Resslerem. Také letos bylo počasí příznivé, takže 

náměstí bylo plné (odhaduje se 1500 lidí) a připravených 1000 dárečků bylo rozdáno beze zbytku. Asi hodi-

nu před začátkem se začalo prodávat občerstvení, které letos kromě tradiční nabídky Obchodní akademie a 

hotelové školy v Turnově bylo posíleno o profesionální prodejce, takže se na každého dostalo. 

► V pondělí 30. listopadu se v podvečer konalo pravidelné setkání vedení turnovské radnice s před-
staviteli turnovských firem, které proběhlo tentokrát v prostorách Panochovy nemocnice Turnov. Jednatel 

nemocnice Ing. Sláma a náměstek MUDr. Hrubý v úvodu  přítomné seznámili s aktuálními otázkami této dů-

ležité městské organizace, následovala prohlídka nových operačních sálů. Poté starostka a místostarostové 

podali informace o vývoji městského rozpočtu v souvislostech současné ekonomické situace, informovali o 

významných  realizovaných  a  plánovaných  projektech.  Přítomní  vyslechli  informaci  o  zahájení  prací  na 

novém územním plánu města a byli požádáni, aby se zapojili do pracovní skupiny pro územní plán.  V disku-

si byly probírány problémy dopravy v centru města a především pak průběh projektu Čistá Jizera, zejména 

pomalý  průběh  a  organizace  stavby,  nečistota  ulic  v  okolí  stavby.  Tyto  záležitosti  slíbilo  vedení  Města  

projednat s představiteli VHS Turnov.

► 30. listopadu byl také zahájen provoz mobilního kluziště u sportovní haly v Turnově II.  Podrobnosti 

naleznete v kapitole IX. Sport.
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►V listopadu byl v Turnově dopaden "fantom žen“, který přepadával osamělé ženy s dětskou pis-
tolkou v ruce.   To však přepadené nemohly vědět – většinou jim přitiskl pistoli na záda a žádal kabelku, 

peníze a podobně, celkem jsou známy 4 případy přepadení z období srpen až říjen. Dvaadvacetiletému mla-

díkovi hrozí podle současných zákonů dva až deset let vězení.

►  Další případ z policejního bloku svědčí o "vynalézavosti“ zdejší mládeže na téma jak se bavit  
cestou z hospody. Kolem půlnoci zaznamenala kamera plastový kontejner jedoucí ulicí Jana Palacha ke 

kruhovému objezdu u Magiku. Hlídka, která dorazila na místo, zjistila, že kontejner nejede sám, ale veze dva 

mladíky. Radši nedomýšlet, co by se stalo, kdyby se srazili s jedoucím autem nebo narazili na poměrně vy-

soký střed kruhového objezdu. Naštěstí se nic podobného nestalo, takže kluci na příkaz hlídky vytlačili skoro 

plný kontejner zase na původní místo v sídlišti Výšinka (prý jim to trvalo tři čtvrtě hodiny).
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PROSINEC 2009 * PROSINEC 2009 * PROSINEC 2009 *  

► 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 225 

dětí.

 

► Také Strom splněných přání opět letos fungoval zásluhou paní Vladimíry Parákové v restauraci U  
Muzea ve Skálově ulici.   Letošní rok byl rekordní v počtu splněných dětských přání – turnovští obyvatelé 

zakoupili pro děti z dětských domovů 165 dárků. Kromě dětských domovů v Libereckém kraji tak Turnováci  

udělali radost i dětem na Bruntálsku a na Vysočině.

► 5. prosince se v Brně konal celostátní sjezd  Strany zelených, který zvolil velkou většinou 170 z 
252 platných hlasů do čela strany Ondřeje Lišku, oba místopředsedové jsou však z Turnova!  Je to po-

prvé, kdy se do vedení parlamentní strany dostali hned dva zástupci "odsud“. Prvním místopředsedou se 

vcelku podle očekávání stal předseda liberecké krajské organizace František Pelc, druhou místopředsedkyní 

je turnovská zastupitelka a aktivistka proti dálnici Českým rájem Martina Pokorná.

► V úterý 8. prosince byla dokončena výsadba nových lip ve Skálově ulici.  Místo v srpnu vykácených 

48 lip bylo vysazeno 31 stromů o obvodu 25 až 35 cm, které byly vybrány firmou DIKÉ ZAHRADY ve spolu-

práci s Ing. Josefem Součkem, autorem projektu sadových úprav ve Skálově ulici. Další práce včetně úprav 

terénu a přístupových cest k pomníkům v prosinci teprve probíhaly, na jaře 2010 by mělo dojít k  výsadbě 

trvalkových záhonů a osazení nových laviček a podobně.

► 10. prosince byly v ulici Antonína Dvořáka otevřeny nové prostory Centra ekologické výchovy 
Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj v Turnově. Investiční dotace ze zdrojů ministerstva životního 

prostředí ve výši 3,8 mil. Kč byla vynaložena především na vestavbu podkroví, dále byla  rekonstruována 

střecha, objekt Správy CHKO Český ráj byl zateplen, provedena sanace zdí, odvodnění, rekonstrukce atria a  

hlavně  byly  vytvořeny  prostory  pro  ekologickou  výchovu  v oblasti  Českého  ráje.  Stavba  byla  zahájena 

v dubnu a ukončena v říjnu, projektovali ji Richard Müller a Tomáš Hocke z ateliéru Profesprojekt Turnov, 

stavební část realizovala firma DART Liberec.  Centrum ekologické výchovy Správy CHKO budou využívat 

spolky zaměřené na přírodu i historii nejstarší chráněné krajinné oblasti v republice (vyhlášena byla v roce 

1955) i odborní spolupracovníci chráněné oblasti. 

► V průběhu třetího adventního víkendu, tedy od pátku 11. do neděle 13. prosince se na náměstí 
Českého ráje konaly tradiční Turnovské vánoční trhy.  Letošního 11. ročníku se zúčastnilo  70 prodejců, 

k  dostání  byly  zejména drobné dárky a  vánoční  zboží  –  ozdoby,  perníčky,  keramika,  hračky,  umělecké 

předměty, pletené zboží, ale samozřejmě i jmelí a vánoční stromky. Bohatý výběr tradičního občerstvení tvo -

řily teplé nápoje nejrůznějšího druhu (a stupňů alkoholu), dále sele na rožni, pečená šunka na rožni, klobás-

ky, štrůdl, vánoční štola.... Na krytém jevišti po celé tři dny probíhal kulturní program, opět kombinovaný z 
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místních souborů a školních kroužků a z dovezené profesionální kultury.  V letošním roce Město nedostalo 

podporu na tyto akce z projektu Místní agenda 21, proto se program musel vejít do skromnějších finančních  

prostředků. Počasí 11. ročníku trhů celkem přálo, nesněžilo ani nepršelo, mrznout začalo až v neděli, a to do 

-4 stupňů. Program je podrobně popsán v kapitole VII. Kultura.

► V pátek 18. prosince byl v kostele sv. Františka z Assisi na náměstí Českého ráje instalován nový 
betlém.  Kostel sv. Františka byl jediným kostelem v Turnově,  který neměl vlastní betlém. Proto byla z inicia-

tivy Děkanského úřadu v Turnově a samotných věřících uspořádána veřejná  sbírka, v níž bylo shromážděno 

cca 75 tisíc korun. Autorem betlému za 150 tisíc korun je rovenský farář  František Kocman. Betlém má zhru-

ba padesát figur, je zde tradičně pojatá Svatá rodina, anděl, Tři králové, poutníci, pasáčci s ovečkami… Bet-

lém v kostele byl již o letošních Vánocích volně k vidění před každou bohoslužbou.

► Ve středu 23. prosince se poprvé v sezoně 2009/10 rozjel lyžařský vlek Ve Struhách.  Areál v maje-

tku Klub lyžařů Turnov byl tuto zimu v provozu o prázdninách a o víkendech od 9 hodin  do 21, od 18 hodin 

do konce pak s osvětlením (večerní lyžování). Všední dny byl k dispozici lyžařům od 15 do 21 hodin. Pro nej -

menší lyžaře byl opět připraven provázkový vlek. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole IX. Sport.

► Poslední den roku 2009 se již po šestatřicáté konal Silvestrovský běh sídlištěm.  Hlavním pořadate-

lem byla opět Žlutá ponorka v osobě Mgr. Karla Štrincla, připojily se také Tělovýchovně sportovní klub a AC 

Turnov. Hlavní závod se běžel na 6 okruhů s celkovou délkou trati  5 500 metrů. V letošním roce nečekaly 

závodníky třeskuté mrazy ani závěje, zato je potrápil déšť a mokrá trať. Zúčastnilo 60 borců všech věkových 

kategorií. V hlavním závodě zvítězil mílař David Kučera z ABK Liberec, druhý byl loňský vítěz Jiří Čivrný ze 

Semil. Podrobnější informace naleznete v kapitole IX. Sport.

►Silvestr 2009 a oslava Nového roku byla o půlnoci záležitostí soukromou, novoroční slavnost s 
ohňostrojem byla pořádána opět na Nový rok v podvečer.   Pravdou je, že na novoroční akci 1. ledna 

2010 přišlo cca 2.500 diváků a dorazila i písemná poděkování na Městský úřad, což je skutečnou výjimkou.

► Zápisy této kapitoly se prolíná sledování vývoje nezaměstnanosti v dílčích obdobích. Jak dopadl  
tento důležitý ukazatel v rámci roku vyplývá z následujících řádků a tabulek: 
Ke konci roku 2009 úřady práce v Libereckém kraji evidovaly 26 273 uchazečů o zaměstnání, což je 
11,24% práceschopného obyvatelstva. Ve srovnání s předchozím měsícem byl vykázán nárůst o 1 048 osob 

(tj. o 4,2 %), ve srovnání s prosincem 2008 pak uvedený údaj vzrostl ze 16.605 osob, tedy o 9 668, resp. 

58,2 %. Nezaměstnanost se zvýšila i ve všech čtyřech okresech Libereckého kraje, v okrese Semily to bylo 

o 166 osob (4,4 %). V rámci 77 okresů v ČR jsme byli k 31.12.2009 na 43. místě. Míra registrované ne-

zaměstnanosti k 31. prosinci 2009 v průměru za Českou republiku dosáhla 9,24 %, tedy o  3,28 procent-

ních bodů více než ke konci prosince 2008. Nabídka volných pracovních pozic k 31. 12. 2009 v Libereckém 

kraji představovala 1 201 míst, celkově pak na jedno volné pracovní místo připadlo 21,88 neumístěných 
uchazečů o zaměstnání.  Podíl žen poklesl těsně pod 50% hranici (49,6 %), absolventi a mladiství před-

stavovali 5,9 % a osoby se zdravotním postižením 12,1 % uchazečů o zaměstnání.
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Míra registrované nezaměstnanosti v Libereckém kraji za posledních 5 let:

2005 2006 2007 2008 2009

Míra registrované nezaměstnanosti % 7,73 7,04 6,05 6,95 11,24

Neumístění uchazeči k 31.12. 18923 17258 14566 16605 26273

Volná pracovní místa 2425 3648 4612 2279 1201

Přestože se míra nezaměstnanosti prakticky zdvojnásobila, v meziročním růstu nezaměstnanosti i v počtu 

uchazečů na jedno volné místo jsme, jak ukazují následující tabulky, v rámci republiky zhruba uprostřed:

(Zdroj: Český statistický úřad Liberec, Úřad práce)
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► K celoročním statistikám patří  ekonomická situace města a výše zadlužení Turnova.  Ze zprávy 

místostarosty Ing. Jaromíra Pekaře vybírám nejzajímavější čísla: vzhledem k hospodářské krizi,  která na 

přelomu roku 2008 a 2009 postihla i náš, region klesly daňové příjmy o 12%, což představuje 17,1 milionů 

korun. Největší propad zaznamenaly příjmy daní od právnických osob - 30,4%, tj. 11,3 milionů korun, dále  

daně z příjmů od fyzických osob - o 19,4%, tj. o 9,1 milionů korun, nejméně klesly daně z přidané hodnoty - o 

6%, tj.  3,2  milionů korun.  Pozitivním jevem byl  pokles úvěrového zatížení  města o  20,6  milionů korun, 

dlouhodobé úvěry mělo Město Turnov ke konci roku v celkové výši 107 397 tisíc korun. Dluh na 1 obyvatele 

Turnova tak činil 7 407 korun. Zadluženost města se od loňska snížila o 1 423 korun na jednoho obyvatele, 

to jest o 16 %. Spolu se zachováním vysoké úrovně investic do nemovitého majetku města se jedná o vý-

borný výsledek. 

► Statistika dopravních nehod v okrese Semily za rok 2009 dopadla ve většině ukazatelů výrazně 
lépe než v minulých letech, totéž platí pro Turnovsko. Celkem se v okrese Semily stalo 585 dopravních 

nehod,  což je o 491 méně než loni (tj. o 45,6%).  V roce 2009 byli na území okresu usmrceni tři účastníci 

dopravních nehod (stejně jako v loňském roce),  počet zraněných bohužel stoupl: těžce zraněno bylo 43  

osob (o 5 více než loni) a lehce zraněno 242 osob (o 51 více!). Naproti tomu klesla výše hmotných škod,  

která se za rok 2009 odhaduje na 27,3 milionů korun, tedy o 12,1 ( 30,7 %) méně než v roce 2008, a to  

navzdory skutečnosti, že s výrobou nových, kvalitnějších, tím ale i výrazně dražších vozidel, stoupla i cena  

oprav. Nejvíce nehod opět zavinil nesprávný způsob jízdy - 286, tj. 48,8%. Následuje nepřiměřená rychlost 

jízdy se 144 nehodami (24,6 %) a nedání přednosti v jízdě s 88 nehodami (15 %). Alkohol za volantem byl 

zjištěn u 55 nehod, což je o 25 méně než v loňském roce.

Na Turnovsku došlo k 211 dopravním nehodám, při nichž byl usmrcen jeden člověk (to je o 1 méně než v  

roce 2008), těžce zraněno bylo 14 lidí (o dva více) a s lehkým zraněním vyvázlo 74 účastníků dopravních 

nehod (o 19 více než loni). Hmotné škody dosáhly výše 9,4 milionů korun, tedy o 28% méně. Přímo ve 

městě došlo k 98 dopravním nehodám, při nichž bylo zraněno 5 osob těžce a 28 lehce.

Nejtragičtější nehoda se udála v dubnu na kruhovém objezdu na Vesecku, při níž zahynul řidič motorky a 

která je popsána v dubnovém přehledu.

► Statistika kriminality na Turnovsku vykazuje potěšující trend - snižování počtu kriminálních činů a 
zvyšování jejich objasněnosti.   V roce 2009 bylo evidováno celkem 578 trestních událostí s celkem 606 

trestnými činy, z nichž bylo objasněno 348, což je 57,43%. V předchozím roce činilo procento objasněnosti 

48,8%. Celkový počet trestních událostí klesl meziročně o 15,4%. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v 

kriminalitě týkající se vozidel - bylo odcizeno 63 vozidel (oproti loňským 80) a vloupání do vozidel bylo v roce  

2009 zaznamenáno 28. Majetková trestná činnost byla bohužel stále vysoká a její objasněnost se pohybova-

la kolem 34,5%. Tato kapitola obsahuje zejména vloupání do objektů, obvykle sklepů, garáží a podobně, 

těchto případů bylo evidováno 87. Dále se jedná o prosté krádeže - odcizení jízdních kol na ulici, barevných 

kovů, krádeže v prodejnách, těchto případů bylo 160. Násilná trestná činnost byla naštěstí výrazně nižší,  

jednalo se o 42 událostí s objasněností 73,8%. Převládaly případy ublížení na zdraví, v 11 případech šlo o 

domácí násilí s vykázáním násilníka z bytu.
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V rámci přestupkového řízení bylo řešeno 860 případů, převážně majetkového charakteru, dále v oblasti ob -

čanského soužití, veřejného pořádku a samostatnou kapitolu tvořily dopravní přestupky - ty byly ovšem větši-

nou řešeny blokovou pokutou (celkem 779 případů a bylo vybráno 608.700,- Kč. Průměrná pokuta tedy činila 

necelých 800 korun).

(Ze zprávy Mgr. M. Drahoňovského, Policie ČR)

► Smutnou statistikou je již několik let v okrese Semily množství sebevražd.  Státní policie nám prý 

dokonce přezdívá "okres sebevražd". V posledních letech byl roční průměr počtu lidí, kteří si sáhli na život (a 

sebevraždu dokonali),  kolem 18, v roce 2005 to bylo dokonce 21!. V roce 2009 ukončilo život sebevraždou 

18 lidí, z toho 4 ženy. Ve způsobu těchto hrůzných činů převažuje oběšení ( 11 případů). K letošní statistice  

přispěl i dosud neobjasněný případ upálení v autě, který je popsán v květnovém přehledu. 

 
► Malá  statistika občanských záležitostí: v roce 2009 bylo ve 4 bězích bylo přivítáno 113 dětí ze 140 

pozvaných ( 80,7%) a zástupci Města pogratulovali 214 jubilantům. Z přivítaných dětí bylo 46 děvčátek a 

67 chlapců. Z chlapeckých jmen převládal jednoznačně Jan (desetkrát), druhé nejpočetnější jméno byl Filip 

(šestkrát) a Jakub (pětkrát). Kromě toho se začínala objevovat staročeská a jakoby zapomenutá jména jako 

František (dokonce dvakrát), Vendelín, Jáchym a po několika letech i Josef. Cizokrajná jména ovšem také 

nevymizela (např. Patrik, Sébastien, Nicolas). Dívčí jména byla více rozrůzněna, "zvítězila" Anna, Karolína a 

Tereza - po třech dívkách tohoto jména, v závěsu byla Kateřina, Eliška, Adéla, Linda a Sára. Také zde se po  

delší přestávce objevila Marie, z méně obvyklých jmen pak Celestina, Katrin, Laura, Sofie, Vanessa a Vale -

rie.

Podle zásad komise pro občanské záležitosti jsou oficiálně navštěvováni občané, kteří slaví 80., 85. a 90.  

narozeniny, poté každým rokem. V roce 2009 to bylo 111 osmdesátníků, 46 pětaosmdesátníků, 24 občanů 

slavilo devadesátiny a 33  Turnováků se dožilo více než devadesáti let. 

Na turnovské radnici byly také oslaveny dvě zlaté svatby.
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II.

ZASTUPITELÉ A RADNÍ MĚSTA,
KOMPETENCE,

KOMISE A VÝBORY RADY M  Ě  STA  

2009
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V roce 2009 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 2009 působili v Zastupitelstvu města Turnova tito zastupitelé:

Mgr. Miroslav Beran (zvolen za KSČM)

Dagmar Brabcová (zvolena za ODS)

Mgr. Jaromír Frič (zvolen za ODS)

Mgr. Ondřej Halama ( zvolen za KDU-ČSL)

Mgr. Aleš Hozdecký (zvolen za ODS)

MUDr. Martin Hrubý (zvolen za Nezávislý blok)

Břetislav Jansa (zvolen za Volbu pro město)

RNDr. Otto Jarolímek (zvolen za Turnovskou koalici)

Ing. Jindřich Jeníček (zvolen za ODS)

MUDr. Ivan Kolombo (zvolen za Nezávislý blok)

Eva Kordová (zvolena za Nezávislý blok)

Ivan Kunetka (zvolen za Turnovskou koalici)

Josef Kunetka (zvolen za Volbu pro město)

PhDr. Hana Maierová (zvolena za Nezávislý blok)

Mgr. Aleš Mikl (zvolen za ODS)

MUDr. Lumír Mitáček (zvolen za ODS)

MUDr. Veronika Mokrá (zvolena za ODS)

Ing. Michaela Omová (zvolena za Turnovskou koalici)

Ing. Jaromír Pekař (zvolen za ODS)

Mgr. Martina Pokorná (zvolena za Turnovskou koalici)

Ing. Tomáš Sláma (zvolen za ODS)

Doc. PhDr. Alena Svobodová (zvolena za KSČM)

Mgr. Otakar Špetlík (zvolen za ODS)

MUDr. Jiří Tomášek (zvolen za Nezávislý blok)

Jan Ulrich (zvolen za Volbu pro město)

František Zikuda (zvolen za Nezávislý blok)

Jindřich Zeman (zvolen za ČSSD)

Starostkou města je od voleb v roce 2006 první žena v historii města PhDr. Hana Maierová (Nezávislý blok), 

místostarosty Ing. Jaromír Pekař a Aleš Hozdecký, oba z ODS. 

Kompetence starosty a obou místostarostů 
► PhDr. Hana Maierová,starostka: školství, kultura a památková péče, rozvoj města, kancelář tajemníka a 

odbor  kontroly,  Kulturní  centrum  Turnov,  Vodohospodářské  sdružení,  poskytuje  informace  sdělovacím 

prostředkům a je zodpovědná za styk s veřejností, ze 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, Koordinuje a 

kontroluje činnost příspěvkových organizací v oblasti  sportu, 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 2009 působili tito členové:
Mgr. Jaromír Frič (zvolen za ODS)

ThMgr. Ondřej Halama (zvolen za KDU - ČSL)

Aleš Hozdecký (zvolen za ODS)

MUDr. Martin Hrubý (zvolen za Nezávislý blok)

Eva Kordová (zvolena za Nezávislý blok)

PhDr. Hana Maierová (zvolena za Nezávislý blok)

Mgr. Aleš Mikl (zvolen za ODS)

Ing. Jaromír Pekař (zvolen za ODS)

Ing. Tomáš Sláma ( zvolen za ODS)

Členové Turnovské koalice a Volby pro město zůstali v opozici.

Komise a výbory města
KOMISE RADY MĚSTA TURNOVA

Komise zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány Rada města Turnova.

Starosta může pro projednání s krajským úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých vě-

cech, a tím se stane komise zároveň výkonným orgánem. Ve věcech přeneseného výkonu působnosti je ko-

mise na svěřeném úseku podřízena krajskému úřadu. Komise, kterých se netýká předchozí ustanovení, jsou 

ve své činnosti odpovědny radě města. Té předkládají svá stanoviska a náměty. 

Komise, v jejichž čele stojí podle nově přijatého pravidla členové zastupitelstva, tvoří odborníci na jednotlivá 

odvětví, a to jak z řad dalších zastupitelů, tak i z řad ostatních občanů města. Tyto komise mají za úkol posu-
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zovat, popřípadě navrhovat dílčí odborné návrhy spojené s chodem města, avšak, až na výjimky, bez pravo-

mocného  rozhodovacího  aktu.  Tím  i  nadále  zůstávají  rozhodnutí  rady  města  či  zastupitelstva.

Na jednotlivé členy komisí nebo jejich předsedy se mohou běžní občané obracet se svými problémy, poža-

davky a radami, tak jako na členy rady či zastupitelstva. Jednání komisí se řídí platným jednacím řádem, kte-

rý 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 2009 došlo  k  několika zásadním změnách.  Rozhodnutím rady města z  května 2009 

(usnesení č. 288/09) byly zrušeny tři komise: komise  pro nemocnici, komise pro bezpečnost a prevenci kri -

minality a komise pro cestovní ruch. Dále došlo k personálním změnám, zejména k zeštíhlení kulturní komi-

se o 2 členy (RNDr. Jan Touš a Jan Ulrich), dopravní komise také o 2 členy ( Josef Kunetka, Jiří Zdražil), ko -

mise pro městskou památkovou zónu o jednoho člena (Mgr. Jiří Mašek), v komisi pro výchovu a vzdělávání  

nahradila bývalého ředitele SUPŠ Mgr. Jiřího Maška nová ředitelka SUPŠ Ing. Jana Rulcová a komise byla 

rozšířena o dva členy (Mgr. Karel Štrincl, Zbyněk Báča), z komise letopisecké na vlastní žádost odstoupila 

Jitka Petrušková. Další změny nastaly v komisi pro občanské záležitosti, kde Evu Pleslovou  nahradila Bože-

na Zajíčková a Ing. Josef Pekař. V komisi pro Zdravotně sociální služby, kde odstoupili 2 členové (Dagmar 

Brabcová, MUDr. Daniel Pospíšil) a byli nahrazeni Bc. Jitkou Kozákovou a Michaelou Zadražilovou. V komisi 

sociální odstoupila Jana Jirošová a byly nově jmenovány p. Šídová a p. Halešová, takže se počet členů opět  

ustálil na lichém čísle 13. V komisi pro životní prostředí nahradil  Mgr. Martinu Pokornou RNDr. Otto Jarolí-

mek. 

Ke konci roku 2009 působily komise a výbory v následujícím slo  ž  ení:  

KOMISE RADY MĚSTA:

Komise kulturní 
Th.Mgr. Ondřej Halama - předseda, Jana Adamová, Eva Blažková, Bc. René Brož, Václav Feštr, Mgr. Petr 

Haken, PhDr. Vladimíra Jakouběová, Eva Kordová, Dagmar Landrová, Mgr. Bohuslav Lédl, PhDr. Hana 

Maierová, 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, Milan Pekař, 

Ivan Boháč, Ing. Jan Otmar, Pavel Cvrček, Ing. Tomáš Roubíček, Josef Vojtíšek, Miroslav Jech, Ing. Jiří 

Bubák, Otakar Grund, Ing. Petr Štěpánek
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Komise bytová 
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, 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 zahraniční vztahy 
Aleš Hozdecký - předseda, PaeDr. 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 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,  Jan Zárybnický, Božena Zajíčková, Ing. Josef Pekař

Komise letopisecká 
PhDr. Hana Maierová - předsedkyně, Pavel Charousek, Dalibor Sehnoutka, Bc. René Brož

Komise pro Zdravotně sociální služby 
MUDr. Jiří Tomášek - předseda,  Bc. Jaroslav Cimbál, Ing. Jaromír Pekař,  Bc. Drahomíra Staňková, Mgr. 

Hana Kocourová, Iva Jirčáková, MUDr. Dana Drbohlavová, Bc. Hana Kozáková, Michaela Zadražilová

Komise sociální 
Dagmar Brabcová - předsedkyně,  MUDr. Jana Čepková, Bc. Jaroslav Cimbál, Mgr. Hana Kocourová, Mgr. 

Petra Houšková, Luďka Kanclířová,  Jana Jiřenová, Jitka Kozáková, Marie Macháčková, Ing. Jaromír Pekař, 

Břetislav Jansa, p. Šídová, p. Halešová 

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, RNDr. Otto Jarolímek, CSc.

Komise pro informatiku
Aleš Hozdecký - předseda, Jan Zárybnický, Bc. Jan Rabas, Bc. Drahomíra Staňková, Ing. Zdeněk Fišer, 

Miroslav Zvířecí
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VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Výbory zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstvo města dle § 117 zákona 128/2000 Sb., o 

obcích. Povinně zřizuje výbory finanční a kontrolní. Jednání výborů se řídí platným jednacím řádem. Složení 

výborů pro volební období 2006 - 2010 schválilo zastupitelstvo města na svých zasedáních 6. a 30.listopadu 

2006. V průběhu roku došlo i zde k výměně dvou členů kontrolního výboru, a to za Janu Strnadovou a 

Ladislava Janouška byli jmenováni MUDr. Václav Severa a Dagmar Brabcová.

Výbory zastupitelstva pracovaly v roce 2009 v tomto složení:

Výbor kontrolní:  
Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. - předsedkyně, Anna Holasová,  MUDr. Václav Severa, Romana Strnadová, Bohuš 

Plesl , Dagmar Brabcová

Výbor finanční:

Ing. Tomáš Sláma - předseda, Ing. Lumír Šubert, Ing. Václav Hájek, Ing. Jaroslav Knížek, Vladimír Nešpor, 

Jiří Kubíček, Ing. Šárka Těšinová 

OSADNÍ VÝBORY
V roce 2009 se osadní výbory rozrostly z jednoho na tři, přibyl Osadní výbor Jizera a Osadní výbor Mašov, v 

roce 2009 pracovaly v následujícím složení:

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

Osadní výbor Jizera

Emil Votrubec - předseda,  Jan Verich, Ilona Uchytilová

Osadní výbor Mašov

Jan Šritr - předseda, Lukáš Taussig, Miloslav Sojka, Jiří Vencl, Ludmila Peterková, Jana Maierová, Milan 

Pekař, Jaroslav Štekl, Jan Bárta, Jana Veberová, Michal Marek, Petr Čapek

ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY OBCE

V roce 2009 došlo k rozšíření povodňové komise města o dva členy,  zvláštní orgány obce pracovaly 
v následujícím složení:

Bezpečnostní rada města 

PhDr. Hana Maierová, Ing. Zdeněk Fišer - tajemník, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miroslav Šmiraus, kpt. Václav 

Jágr, Arnošt Černý, pplk. Vladimír Studnička, Aleš Hozdecký

Komise povodňová města s rozšířenou působností 
PhDr. Hana Maierová, Ing. Zdeněk Fišer - tajemník, Ing. Jiří Houžvička, Ing. Miroslav Šmiraus, Pavel 

Vaňátko, Zdeněk Hovorka, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. Miloslava Šípošová, Mgr. Hana Kocourová, kpt. Václav 
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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, Miroslav Zvířecí, Stanislava Syrotiuková 

        

Povolávaní zástupci právnických a podnikajících fyzických osob způsobilí  k provádění technických 
opatření:
jmenovaný zástupce Povodí Labe - Martin Mareš, jmenovaný zástupce VaK - Ing. Pavel Svatoš, jmenovaný 

zástupce VČP - Miloš Laštovička, jmenovaný  zástupce VČE - Libor Dytrych, jmenovaný zástupce fy 

ZIKUDA - František Zikuda

Komise k projednávání přestupků 
Pavel Dědeček, Alena Cejnarová - zapisovatelka, Eva Hendrychová -  zapisovatelka, Ivan Boháč, Karel 

Bouška, Vladimír Hladík, Zdeněk  Hovorka, Josef Kunetka, Hana Pavlatová, Luboš Trucka

Komise pro sociálně právní ochranu 
Mgr. Andrea Brožová-Doubková (předseda komise), Mgr. Karel Štrincl  (zástupce předsedy), Stanislava Hav-

lová (tajemnice komise), kpt. Mgr. Milan Drahoňovský, Jaroslava Krbečková
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III.
MĚSTSKÝ ÚŘ  AD TURNOV  

A ČINNOST ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘ  ADU   

V     ROCE 2009  
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Městský úřad Turnov
V roce 2009 došlo k několika organizačním změnám, jejichž cílem bylo snížení pracovních míst a tím úspora 

finančních prostředků. K 31.12.2009 měl úřad celkem 125 zaměstnanců, 5 míst bylo zrušeno. S účinností od 

1.9.2009 stanovilo ZM celkový počet zaměstnanců na 127, na odboru dopravy zrušeno 1 pracovní místo,  na 

odboru správy majetku zrušeno 1 pracovní místo a na odboru správním zrušeno 1 pracovní místo. Dále byl s  

účinností k 31.12.2009 zrušen odbor kontroly (2 pracovní místa). Ke konci roku 2009 měl úřad 14 odborů,  

které byly rozmístěny v pěti budovách v okolí náměstí.  

Organizační struktura městského úřadu k 31.12.2009:
 

VEDENÍ MĚSTA

PhDr. Hana Maierová, starostka města 

Ing. Jaromír Pekař, místostarosta

Aleš Hozdecký, místostarosta 

Tajemník MěÚ – Ing. Miroslav Šmiraus

ODBOR FINANČNÍ -  10 pracovníků

vedoucí odboru: Bc. Drahomíra  Staňková

ODBOR ROZVOJE MĚSTA - 9 pracovníků

vedoucí odboru: RNDr. Miroslav Varga

STAVEBNÍ ÚŘAD - 7 pracovníků

vedoucí odboru: Ing. Eva Zakouřilová

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - 9 pracovníků

vedoucí odboru: Ing. Miloslava Šípošová

ODBOR SPRÁVNÍ - 11 pracovníků

vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka

ODBOR DOPRAVY - 17 pracovníků

Vedoucí odboru: Pavel Vaňátko

ODBOR SPRÁVY MAJETKU - 12 pracovníků

vedoucí odboru: Ludmila Těhníková

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - 16 pracovníků

vedoucí odboru: Mgr. Hana Kocourová 

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - 6 pracovníků

vedoucí odboru: Hana Lustigová

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU - 6 pracovníků

vedoucí odboru: Mgr. René Brož

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU - 6 pracovníků

vedoucí odboru:  Ing. Eliška Gruberová

ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ - 3 pracovníci
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vedoucí odboru: Petr Weiss

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - 3 pracovníci

tajemník - Ing. Miroslav Šmiraus

ODBOR KONTROLY - v průběhu roku 2 pracovníci, k 31.12.2009 zrušen

vedoucí odboru: Eva Dudová

MĚSTSKÁ POLICIE

Strážník pověřený RM některými úkoly při řízení MP: Luboš Trucka

SBOR HASIČŮ MĚSTA TURNOVA

velitel jednotky: Arnošt Černý
 

Odbory byly dislokovány v pěti budovách takto:

Radnice, ul. Antonína Dvořáka 335:
● Vedení Města Turnova 

● Tajemník MěÚ, kancelář tajemníka

● Odbor životního prostředí 

● Odbor finanční  

● Odbor rozvoje města  

● Stavební úřad  

● Odbor správy majetku  

● Odbor vnitřních věcí

● Odbor kontroly  

Náměstí Českého ráje 26:
● Odbor cestovního ruchu, Městské informační středisko

Skálova ul. 68:
● Městská policie

● Odbor přestupkového řízení 

Skálova čp. 72:
● Obecní živnostenský úřad 

● Odbor školství, kultury a sportu 

● Odbor dopravní

Skálova čp. 84:
● Odbor správní .

● Odbor sociálních věcí

Turnov je obcí s rozšířenou působností ( úřad III. stupně).  Od změny  územního členění státu v roce 

2003  byl  Turnov  ustanoven  obcí  s  rozšířenou  působnosti  (ORP),  což  znamená,  že  vykonává  výkon 

vybraných činností přenesené působnosti (státní právy) pro obce spadající do jeho správního obvodu. V roce 

2009 to bylo 37 obcí:

Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Kobyly, Ktová, 
Lažany,  Loučky,  Malá  Skála,  Mírová  pod Kozákovem,  Modřišice,  Ohrazenice,  Olešnice,  Paceřice, 
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Pěnčín,  Přepeře,  Příšovice,  Radimovice,  Radostná  pod  Kozákovem,  Rakousy,  Rovensko  pod 
Troskami, Soběslavice, Svijanský Újezd, Sychrov, Tatobity,  Troskovice, Turnov, Vlastibořice, Všeň, 
Vyskeř, Žďárek, Žernov.

Z činnosti odborů MěÚ Turnov v roce 2009

ODBOR ROZVOJE M  Ě  STA (ORM)  
Územní plánování 

ORM 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 vymezení zastavěného území pro 6 obcí: Ktová,  

Klokočí, Radostná pod Kozákovem, Mírová pod Kozákovem, Loučky a Holenice.

V rámci  změn územního plánu  sídelního útvaru Turnov  /dále jen  ÚPSÚ/ proběhly v roce 2009 tyto akce:  

Změna  č. 13BC  ÚPSÚ  Turnov
Jedná se o žádosti za rok 2005 a 2006 celkem 12 lokalit /původně 35/. Změna byla schválena ZM 26. 3.  

2009.

Změna  č. 14  ÚPSÚ  Turnov  
Jedná se o žádosti za rok 2007  celkem 20 lokalit /původně 48/. Změna byla schválena ZM 28.4. 2009.

Změna č. 15  ÚPSÚ  Turnov  
ZM dne 26. 2. 2009 usnesením č. 29/2009 schválilo podnět k pořízení změny č. 15 ÚPSÚ Turnov. Ve schvá-

leném podnětu bylo zařazeno celkem 36 lokalit.

ZM dne 28. 5. 2009 usnesením  č. 80/2009 byla změna č. 15 ÚPSÚ Turnov doplněna o lokalitu č. 37.

V červnu 2009 zpracoval odbor, jako pořizovatel, návrh zadání změny. Po provedení všech právních kroků 

byla změna schválena ZM 22.10.2009.

Územní  plán  Turnov                                                                

V únoru  2009 rozhodla rada města o pořízení nového územního plánu a vyhlášení výběrového řízení na 

zpracovatele. Ve druhém kole zvítězila nabídka společnosti Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS. 

Na základě připomínek zastupitelstva a po projednání s Krajským úřadem Libereckého kraje byly z návrhu 

vypuštěny požadavky na řešení problematiky vedení trasy R35 Turnovem. Konečný koridor vedení R35 ve 

směru na Jičín nebyl v této době vybrán a proto v konceptu ÚP Turnov nebude zapracována žádná varianta 

vedení R35.

Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  ČR  vyhlásilo  od  30.  10.  2009  kontinuální  výzvu  k  podávání  žádostí  o 

poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti modernizace a rozvoje systémů 

tvorby územních politik - Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj  

území. V případě poskytnutí dotace můžeme získat finanční prostředky z Evropské unie ve výši 1.582 700,- 

Kč! Žádost o dotaci, z níž  může Město získat cca 1,5 mil. korun, byla podána v září 2009.

Investice - Kulturní centrum Střelnice:
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V roce 2009 zajistil ORM zatřídění stavby včetně jejího zařízení do majetku KCT (potvrzeno auditorem) a 

4.8.2009 proběhla kolaudace KC Střelnice.

Strategický plán města Turnova   

V závěru roku 2008 byla ZM uložena aktualizace strategického plánu města Turnova. V průběhu roku byl  

připraven akční plán a projednání strategického plánu rozvoje města s veřejností, které proběhne v lednu 

2010.

Zajištění dotací:

Celkem bylo zajištěno cca 21,75 mil. korun v následujících položkách:

1. Podpora a rozvoj spolupráce Jawor - Turnov - 358 tis. Kč

2. Naučné stezky v česko - polském příhraničí - 9.680 tis. Kč

3. Zpracování územního plánu Turnov - 1.583 tis. Kč

4. Úprava údolní nivy Jizery pro zlepšení biologické, rekreační a protipovodňové funkce toku v oblasti 

    Dolánek u Turnova -  10.132 tis. Kč

5. Proměna Šetřilovských parků - společně s OŽP 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU (OSM)
Výdajové kapitoly

Pro rok 2009 měl odbor k dispozici 105,750 mil. Kč ve výdajových položkách, z toho značnou část ( 7,7 mil.  

Kč) tvoří průběžné položky, získané zpět formou nájemného. Z rámci kapitálových výdajů byla realizována 

rekonstrukce  městského  plaveckého  bazénu  na  Výšince  (23,7  mil.  Kč),  zateplení  školy  a  školky  v  ul.  

Kosmonautů ( 10,16 mil. Kč), dětské hřiště v sídlišti Přepeřská (425 tis. Kč), přejezdový práh u ZŠ 28. října a 

stavby související s akcí Čistá Jizera, především osvětlení ve Skálově ulici. Proběhla výběrová řízení na 

developerské projekty bytových domů na Hruštici a na Maškovu zahradu. 

Komunikace

V roce 2009 byly finanční prostředky v této kapitole poměrně malé, proto byly řešeny pouze nejnutnější 

opravy -  dešťová kanalizace v Pelešanech a na Zlaté stezce,  oprava povrchů v Mašově. V okrajových 

částech města byly opravy komunikací asfaltovým řešeny recyklátem, proběhly nutné opravy chodníků.

Nebytové prostory

Dalším rokem probíhala výměna oken v budově gymnázia, v roce 2009 bylo vynaloženo 530 tis. Kč, zbývá 

ještě výměna oken v hodnotě cca 1,5, mil. Kč. Dále byly řešeny opravy budovy čp.72, především sanace 

vlhkosti zdiva v hodnotě 2 mil. Kč.

Byty

Pro opravy bytových domů byla v roce 2009 vyčleněna částka 1.587 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.). Z těchto prostředků byla hrazena také likvidace septiku u prodávaných domů čp. 1403-

1406 v Nádražní ulici. Soustavnou prací s dlužníky nájemného se úspěšně daří vymáhat dlužné částky  a 

snižovat dluhy na nájemném. 

Z majetku města byly odprodány bytové domy čp. 1403 - 1406 a 1385 - 1387 v Nádražní ulici, dále ve 

veřejné dobrovolné dražbě domy  čp.  278  v  Hluboké  ulici  a  čp.  27 v  ulici  5.  května.  Prodejem těchto  
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nemovitostí  klesl  bytový fond města na 190 bytových jednotek.  Celkový příjem OSM za roce 2009 činil 

46,556 mil. Kč.

Městské organizace

V budovách, které mají v pronájmu organizace zřizované městem, byly v roce 2009 provedeny opravy a 

investice celkem za 5.378 tis. Kč korun.  K této částce je nutné dále připočíst oprav a údržbu na hradě 

Valdštejn za 1.914 tis Kč hrazenou částečně z dotace MMR a Libereckého kraje. Rozpočet se skládal z 15 

dílčích částí, největší položkou byla rekonstrukce výtahu v penzionech pro seniory v Žižkově ulici ( 1,4 mil.  

Kč) a rekonstrukce sociálního zařízení ve škole v ul. Kosmonautů (700 tis. Kč).

Projekty

Odbor  se  podílel  na  návrhu  reorganizace  správy  městského  majetku,  řešil  změnu  systému  údržby 

komunikací a intenzivní prodej nemovitého majetku města. V roce 2009 byly realizovány tyto projekty:

– Bazén Výšinka - plavání pro všechny bez překážek - dotace činila 15,724 mil. Kč, město doplatilo 7 mil.  

Kč

– Integrovaný terminál  veřejné dopravy Turnov - I.  etapa, stavba započne v příštím roce,  zatím byly 

odkoupeny pozemky a vyřešeno majetkoprávní vypořádání s Českými drahami a realizováno výběrové 

řízení na dodavatele stavby, která by měla být v hodnotě 63.451 tis. Kč

– Realizace úspor energií  ve školských zařízeních MŠ Kosmonautů, ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů 

1640-1641 - dotace činila 6 mil. Kč, město přidalo 4,407 mil. Kč

– Přejezdový práh u ZŠ 28. října - dotace 250 tis. Kč,  z rozpočtu města hrazeno 80 tis. Kč

– Oprava oken SUPŠ - II. etapa - hrazeno v plné výši (1,2 mi. Kč) z dotací KÚ Libereckého kraje a 

ministerstva kultury

– Obnova  Nového  paláce  na  hradě  Valdštejn  -  hrazeno  v  plné  výši  (1,127  mi.  Kč)  z  dotací  KÚ 

Libereckého kraje a ministerstva kultury

– Okružní křižovatka v ul. Sobotecká u plusu

– Regenerace sídliště Jana Patočky - II. etapa

Pro další období byly zahájeny práce na projektech:

– Zkvalitnění cestovního ruchu v oblasti hradu Valdštejn

– Integrovaný terminál veřejné dopravy - II. etapa

– Regenerace sídliště Jana Patočky - III. etapa

– Regenerace sídliště u nádraží 

– Tepelné úspory domu Granátová čp. 1897 - dům se zvláštním určením

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU (OCR)
Realizace projektů na podporu cestovního ruchu

V průběhu roku 2009 pokračovaly následující projekty z fondu Libereckého kraje: 

- Turnovské šperkařství a kamenářství 

- Prázdninová nabídka - Prohlídky turnovských kostelů

Propagace regionu

V rámci propagace bylo zajištěno vydání, případně dotisk propagačních materiálů:

- Turnov, město drahých kamenů
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- Český ráj

- Turnovské šperkařství a kamenářství

- Turnovské kostely

- Židé a Turnov

- Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí 2009 + TOP akce

- Turistické noviny Český ráj 2009 včetně jízdních řádů turistických autobusů - 9. ročník

- kapesní kalendáříky 2009 s motivy našeho kraje

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  čtvrtým  rokem  proběhla  pravidelná  celoprázdninová  nabídka  na  každý  den,  obsahující  prohlídky 

turnovských kostelů a kamenářské exkurze, dále prohlídky židovských památek v Turnově. 

- Akce zahájení turistické sezony Český ráj dětem - Za pověstmi Českého ráje

- Akce Kámen a šperk v Turnově - dvoudenní akce s bohatým programem na náměstí Českého ráje

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 za -

hraniční vztahy.

Městské informační středisko

MIS bylo přejmenováno na Regionální turistické informační centrum, 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 

uskutečňovalo prodej pytlů na odpad, výdej pytlů na na odpady 

-  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 sezoně je uvedena v kapitole I. Průvodce rokem 2009.

ODBOR P  Ř  ESTUPKOVÉHO   Ř  ÍZENÍ  
V průběhu roku 2009 bylo řešeno 372 přestupků, tedy zhruba stejný počet jako v loňském roce. Na pokutách 

a poplatcích bylo vybráno 53.800,- Kč.

Jednotlivé kategorie přestupků v % :

 -   proti občanskému soužití ..........................  52 %

 -           majetku  ............................................  25 %

 -           proti veřejnému pořádku.................... 17  %

 -           ostatní, dle jiných zákonů  .................   6  %
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FINAN  Č  NÍ ODBOR  
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  návrhy rozpočtu, jeho schválení, zpracovával rozpočtové změny, roz-

počtový výhled a rozpočtové provizorium v souladu se právními předpisy.

Vzhledem k obyvatelům města finanční odbor prováděl ověřování listin a výběr poplatků.

ODBOR KONTROLY
V roce 2009 se odbor zabýval veřejnoprávními kontrolami u příspěvkových organizací Města, to jest zá-

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.

Ke konci roku byl odbor zrušen.

ODBOR SPRÁVNÍ
Odbor se vnitřně logicky dělí na šest základních oborů činností:

-     vedoucí odboru                                                     

− oddělení matriky                                                   

− oddělení evidence obyvatel                                   

− oddělení občanských průkazů                               

− oddělení cestovních dokladů                                 

− oddělení krizového řízení a požární ochrany         

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  organizačně  a  technicky  volby  do  zákonodárných  sborů  ČR  a  orgánů  územních 

samosprávných celků pro 37 obcí správního obvodu s 31.333 obyvateli.     

Oddělení matriky

Pod pojmem Matriční úřad Městského úřadu Turnov jsou legislativně matriční úřady dva, a to úsek státní  

evidence  narození,  uzavření  manželství  a  úmrtí  fyzických  osob,  nebo-li  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 2009:

− uzavřeno sňatků 231, z toho Hrubý Rohozec 57

Malá Skála 21

Valdštejn 112

Obřadní síň 25

Ostatní 16

65



− vystaveno osvědčení pro uzavření sňatku před orgánem církve 10

− vystaveno rodných listů 480

− vystaveno oddacích listů 231

− vystaveno úmrtních listů 303

− vyhledáno a vystaveno druhopisů matričních dokladů 379

− vydáno rozhodnutí o změně příjmení 7

− složení státoobčanského slibu 3

− vydáno potvrzení o odevzdání OP po zemřelém 290

− vydáno potvrzení o změně stavu sňatkem nebo úmrtím  454 

− vyřízeno žádostí o zpětvzetí předchozího příjmení po rozvodu 4

− sepsáno a zkompletováno žádostí o vydání matričních dokladů pro zvláštní matriku 17

− sepsáno žádostí o určení otcovství 99

− vyřízeno žádostí o vydání osvědčení o státním občanství 117

− provedeno ověření (vidimace a legalizace) 2.642

− podáno žádostí o vyšší ověření matričního dokladu pro použití v cizině 20

Celkem bylo zpracováno 1.506 čísel jednacích mimo zvláštní evidence

Matriční úřad Turnov vedl v roce 2009 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 2009:

− počet obyvatel k 31.12.2008 14.223

− přistěhováno 279

− odstěhováno 276

− narozeno 158

− zemřelo 161

− počet obyvatel k 31.12.2009 14.256 

Celkem bylo provedeno 1393 úkonů, které zahrnují změny stavu obyvatel v rámci správního obvodu 1.315. 

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  prováděny  aktualizace  registrů  a  zařazování  nových  podkladů  do  evidencí  pro  převzetí 

občanského průkazu.

Ze statistiky zpracování občanských průkazů:

− počet podaných žádostí o občanský průkaz 2.646
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− vydáno celkem občanských průkazů  3.092

− vyřízeno odcizení občanských průkazů 204

− vyřízeno ztrát občanských průkazů 299

− vyřízeno ztrát platnosti průkazu 397

− vyřízeno poškození nebo zničení občanských průkazů 25

− skartováno občanských průkazů 2.516

− vydáno potvrzení o občanském průkazu 506

− provedeno lustrací pro Policii ČR 2

Celkem bylo zpracováno čísel jednacích mimo zvláštní evidence 782

Oddělení cestovních dokladů

Kromě běžné agendy vydávání cestovních dokladů bylo v roce 2009  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 1.344

− vydáno celkem cestovních pasů 1.344

− provedeno změn v cestovním dokladu 182

− vyřízeno odcizení cestovního dokladu 18

− vyřízeno ztrát cestovního dokladu 59

− skartováno cestovních dokladů 898

− provedení lustrací pro Policii ČR 1

− ověření materiálů pasové evidence pro ZÚ ČR 10

Celkem bylo zpracováno 149 čísel jednacích mimo zvláštní evidence 

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 v těchto oblastech:

1. Integrovaného záchranného systému

2. Krizového řízení

3. Hospodářských opatření pro krizové stavy

4. Protipovodňové ochrany

5. Pomoci při obnově postiženého území

6. Požární ochrany

7. Bezpečnosti České republiky (příprava na válečný stav)

8. Administrativy utajovaných skutečností

9. Civilní obrany a ochrany obyvatelstva
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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.   

Na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy plnil odbor úkoly uložené bezpečnostními orgány  

Libereckého kraje, KÚ Libereckého kraje a Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje.

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.

a) Požární ochrana

Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla i  v roce 2009 dislokována v budově hasičské zbrojnice v ulici  

Hruborohozecká na Daliměřicích. Velitelem jednotky byl Arnošt Černý, zástupcem velitele Karel Jiránek.

Cvičení v součinnosti s HZS Libereckého kraje

24.6. Dopravní nehoda s velkým počtem zraněných

30.6. . Pátrání po utonulé osobě

16.9.    Požár lesa velkého rozsahu v těžko přístupném terénu

3.11.    Únik nebezpečné látky z poškozeného kotlového vozu

Cvičení JSDHO města

24.3.    Vyproštění osob z výtahu v domě s pečovatelskou službou 

29.4.    Ohrožení zdroje pitné vody nebezpečnou látkou

Přehled zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů v roce 2009:

Výjezd č. Datum Událost Místo zásahu

1 4.1.2009  požár I. stupně chata, Mašov

2 12.4.2009  požár I. stupně les v okolí Valdštejna

3 6.5.2009 požár osobní auto, Turnov

4 6.5.2009 požár louka, Turnov

5 18.5.2008 technický zásah - dopravní nehoda Turnov

6 24.5.2009 technický zásah - dopravní nehoda Ohrazenice

7 13.6.2009 požár chata, Rovensko pod Troskami

8 20.6.2009 požár Pila Plátek Turnov

9 23.6.2009 technická havárie Nudvojovice

10 29.6.2009 požár - planý poplach Hrubá Skála
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11 30.6.2009 živelná pohroma železniční trať Dolánky

12 30.6.2009 živelná pohroma sklep činžovního domu, Turnov

13 30.6.2009 živelná pohroma stromy přes cestu, Klokočí

14 3.7.2009 požár obchod potravinami, Turnov

15 3.7.2009 živelná pohroma čerpání vody ze sklepa, Turnov

16 3.7.2009 požár zahradní chatka, Turnov

17 15.7.2009 únik nebezpečné látky Nádražní ulice, Turnov

18 23.7.2009 živelná pohroma stromy přes cestu, Turnov

19 23.7.2009 živelná pohroma čerpání vody ze sklepa, Turnov 
( železniční stanice)

20 23.7.2009 živelná pohroma čerpání vody ze sklepa, Turnov (hotel 
Beneš)

21 23.7.2009 živelná pohroma stromy přes cestu, Lázně Sedmihorky

22 24.7.2009 technický zásah - dopravní nehoda Turnov

23 27.7.2009 technický zásah - dopravní nehoda Turnov

24 17.8.2009 živelná pohroma stromy přes cestu, Dolánky

25 7.10.2009 požár stodola, Chloumek - Bělá

26 17.10.2009 požár kolna, Daliměřice

27 27.10.2009 požár kolna, Nudvojovice

28 27.10.2009 požár Kamax Nudvojovice

29 27.10.2009 požár zahrada, Ohrazenice

30 2.11.2009 požár Saint-Gobain Turnov

31 18.12.2009 požár rodinný domek, Lažany

Ve srovnání s minulým rokem přibylo zásahů skoro o 35%! "Zásluhu" na tom mají živelné události v důsledku 

větru a bouřek (9 zásahů), ale také požáry průmyslových provozoven, které se sešly hned tři, a dopravní  

nehody.

b) Protipovodňová ochrana

Přehled zvýšených průtoků a povodňových stavů v roce 2009:

Datum Událost

5. - 8.3.2009 zvýšený průtok, dosažen I. stupeň SPA

5. - 8.4.2009 zvýšený průtok, překročen I. stupeň SPA

29. - 30.5.2009 zvýšený průtok, překročen I. stupeň SPA

25.6-26.6.2009 zvýšený průtok, mezi I. a II. stupněm SPA, 
kulminace II. stupeň SPA

27. - 29.10.2009 zvýšený průtok, mezi I. a II. stupněm SPA

DOPRAVNÍ ODBOR
Odbor dopravní vykonával následující činnosti:

– vedl registr vozidel a řidičů
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– 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, a 

to 8.-18.6.2009 a 14. - 25.9.2009.  Akce se zúčastnilo v jarním termínu 20 a v podzimním 21 mateřských  

škol, výcviku na dopravním hřišti se zúčastnilo na celkem 704 dětí. Finanční náklady na tuto akci činily 49,5 

tis. Kč,  80 % šlo z grantového fondu Libereckého kraje. 

Jednotlivé činnosti odboru ve statistikách:

Registr vozidel:

rok 2009 rok 2008

provedené změny v registru 
vozidel

10166     12278

osobní automobily 17237       16828

nákladní automobily 2214      1844

motocykly 3399       3658

autobusy   23          25

traktory 616        575

přívěsy nákladní 3137      2326

návěsy 194      180

Počet registrovaných řidičů):

rok 2009 rok 2008

21626 25262

Autoškoly:

Na území obce s rozšířenou působností bylo provozováno 7 autoškol.

Při  zkouškách žadatelů o řidičské oprávnění bylo  vyzkoušeno 504  žadatelů o řidičské oprávnění.  Z 

tohoto počtu neprospělo z:
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- pravidel silničního provozu 97

- z praktické jízdy 61

-  nauka o údržbě vozidla 12

Vybrané správní poplatky na OD:

rok 2009 3 710 060

rok 2008 5 707 326

Veřejné prostranství:

V roce 2009 bylo vybráno 189.750 Kč za zábor veřejného prostranství. 

Přestupky  proti BESIP:

V roce 2009 bylo vyřízeno celkem 29.398 případů, což je více než dvojnásobek skutečnosti předchozího 
roku.

Pokuty uložené: 

Způsob projednání Počet r.2009/2008 Výše pokut v Kč r.2009/2008

Správní řízení 139/ 120  1 168 800/ 1 025 000

Příkazní řízení 9 552/ 8 348  15 621 400/ 4 668 300

Blokové řízení 56/ 75 16 300/ 44 600

Odloženo 19 588/ 3 243 -

Zastaveno 63/ 81 -

Celkem vyřízeno 29 398/ 11 867   27 326 500 / 5 737 900

Počet nevyřízených věcí 4 591/ 15 304 -

Vymáhání pokut v roce 2009:

Vymáhání pokut bylo o něco méně úspěšné než v loňském roce: ze 105 případů bylo vymoženo 25, tj.  

23,8 %, vyjádřeno v korunách ze 630 tisíc Kč to bylo 140 tis. Kč, tj. 22,2%. Dále se podařilo vymoci 15  

případů z minulých let v celkové hodnotě 67 tis. Kč. 

ODBOR   Š  KOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU  
Činnost odboru se odehrávala ve třech úsecích:

– úsek školství 

– úsek památkové péče 

– úsek místní kultury, sportu, společenských akcí a administrativa odboru 

 Odbor v celkovém kontextu zajišťuje cca 20% samosprávy a 80% státní správy.
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Úsek školství:

- Rozpočtoval ze státního rozpočtu pro 37 škol a školských zařízení částku 152 401 647 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 3.463.878 Kč, což je více něž v minulých letech (cca o 264 tisíc více 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 spolupracovali na projektech Revitalizace školních hřišť a Strategický plán vzdělávání 

obyvatelstva města Turnov

- Pracovníci odboru jsou členy školských rad na školách.

Úsek památkové péče:

Průběžně byla zpracovávána rozhodnutí, závazná stanoviska ve správním řízení a koordinovaná závazná 

stanoviska v oblasti  památkové péče. V roce 2009 bylo  vydáno 103 správních rozhodnutí  a závazných 

stanovisek, z toho 2 pokuty a 2 opatření.  V přestupkovém řízení bylo na sankcích  vybráno 13 tisíc korun. 

Žádosti  o koordinované stanovisko byly vyřízeny v  počtu  357 případů.  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 loňském roce byl Ministerstvem kultury ČR vytvořen nový fond finanční podpory pro obnovu nemovitých 

památek. Turnovsku byla pro tento rok přidělena částka 1.108.000,- Kč, která byla čerpána třemi žadateli:

− barokní mlýn Nebákov (čp. 21) dostal  na rekonstrukci  horní části  budovy do doloženého původního 

stavu 464 tisíc korun

− kostel sv. Antonína v Loučkách dostal na sanaci krovu a obnovu střechy 300 tisíc korun

− roubená chalupa v Modřišicích (čp. 10) na obnovu střešního pláště dostala 142 tisíc korun

− statek v Přepeřích (čp. 2) na výměnu střešní krytiny 113 tisíc korun

− roubená chalupa ve Žďárku u Sychrova (čp.2) na obnovu roubených obvodových konstrukcí a výměnu 

dožilých oken 83 tisíc korun

− Střední umělecká škola v Turnově dostala z tohoto grantu 600 tisíc korun na výměnu oken 

Dále bylo v rámci Programu regenerace městských památkových zón přiděleno 960 tisíc korun na následují-

cí akce:
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− restaurování vitrážových oken v kostele Narození Panny Marie v Turnově ( 180 tisíc hradí církev, 140 ti -

síc Město a 371 tisíc Program regenerace MPZ)

− oprava střechy historického domu čp. 245 v Sobotecké ulici ( 472 tisíc dá vlastník, 117 tisíc Město a 589 

tisíc je z Programu regenerace MPZ

V  oblasti  samosprávy  úsek  spolupracoval  při  obnově  a  otevření  synagogy  Turnov,  připravil  žádost  o 

prohlášení budovy ZŠ Skálova za kulturní památku a zahájil práce na vydání publikace Kulturní památky  

Turnovska. K Mezinárodnímu dni památek 18. dubna a Dnům evropského dědictví v září 2009 odbor zajistil  

program prohlídek objektů s koncerty a výstavou. Tyto akce jsou podrobněji popsány v přehledu událostí.

Úsek místní kultury a sportu:

a) V oblasti společenských akcí a prezentace města v loňském roce

- Na Nový rok se poprvé uskutečnil  ohňostroj  v nové podobě - ve spolupráci  Města a firmy Ohňostroje 

Zdeněk Pohl

- 21. ledna se v Turnově uskutečnila akce Nejlepší sportovec Pojizeří

-  K 64. výročí ukončení 2. světové války proběhl pietní akt u pomníku Padlých ve Skálově ulici 

-  Dny evropského dědictví 13. - 20. září byly inovovány o akce, na nichž spolupracoval celý odbor (koncert  v 

kostele sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích a prohlídka kostela s rozšířeným výkladem, Putování za historií - 

nový typ programu pro děti z turnovských ZŠ, naučná stezka s pěti soutěžními stanovišti, vyhodnocení s ob-

čerstvením na Dlaskově statku) 

-  27. října - Pietní vzpomínka u pomníku Padlých u příležitosti státního svátku 28. října

-  28. října - Slavnostní večer u příležitosti státního svátku 28. října a 91. výročí republiky spojený s udělením 

Ceny obce a čestného občanství 

- 29. listopadu - Rozsvícení vánočního stromu oživené kulturním programem nejmladšího dětského sboru 

Karmínek při ZUŠ Turnov, Aleše Resslera a hlavně hranou pohádkou O nebeské škole v podání dramatické-

ho kroužku při ZŠ Skálova

-  11. - 13. prosince 2009 - XI. ročník vánočních trhů. Návštěvníky čekalo 70 stánků, bylo doplněno technické  

zázemí kulturního programu. V kulturním programu na krytém jevišti mírně převažovaly místní soubory a 

školních kroužků

- Byl zajištěn další ročník akce Novoroční ohňostroj, a to i s kulturním programem, soutěžemi pro děti a ob -

čerstvením.

- Odbor spolupracoval na zajištění akcí s partnerskými městy, zejména v Jaworem ( březen - výstava prací  

českých a polských dětí na Střelnici, květen - filmový seminář v Jaworu, listopad - svatomartinské slavnosti s 

galavečerem českých a polských dětských souborů).

b) V oblasti místní kultury

- Odbor věcně i administrativně zavedl do praxe nový systém hospodaření pomocí Kulturního fondu, který  

vstoupil v platnost k 1.1.2009. S ohledem na fakt, že na konci kalendářního roku nikdo ze zúčastněných ne-

musel podstoupit stres s možným neutracením všech finančních prostředků v rámci rozpočtu Města, zdá se  

tento krok rozumný.

- Bylo rozděleno na dotacích pro místní kulturu 800.000,- Kč, přičemž byl zaznamenán rekordní počet žádos-

tí, a to 79.
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c) V oblasti občanských záležitostí

- Bezchybně fungovalo vítání občánků - ve 4 bězích bylo přivítáno 111 dětí ze 140 pozvaných (79,3%).

- Rovněž bez problémů probíhal nový způsob organizace gratulací turnovským jubilantům - celkem 214 ná-

vštěv. Odbor spolupracoval při zajištění dvou zlatých svateb - dary a zápisy do kroniky Tradičně je také zajiš-

ťován dar pro první turnovské novorozeně.

d) V oblasti sportu a tělovýchovy

- V loňském roce bylo na dotacích pro místní tělovýchovu a sport rozděleno 5,250.000,- Kč, a to 16 spor-

tovním subjektům a dvěma mimořádným akcím (Nejlepší sportovec Turnova, Street Jam).

- Odbor aktivně spolupracoval se sportovní komisí na tvorbě nových rozpočtových pravidel, která byla 

projednána na všech úrovních a platí od 1.1.2010, včetně nově zavedených Pravidel pro odměňování medai-

listů z OH, MS a ME.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (OSV)
Činnost odboru byla věcně rozdělena 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, sociální prevence a hmotné nouze 

Na úseku sociálně právní ochrany dětí bylo v roce 2009 vedeno 1386 spisů. Z toho 172 rodin bylo vedeno 

sociálním kurátorem, ve 238 případech byly pracovnice odboru ustanoveny opatrovníky. Probíhalo sociální  

šetření v rodinách i dalších institucích, 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.

Nově byly řešeny případy domácího násilí, celkem 12 osob bylo vykázáno z rodin s nezletilým dítětem.

V  oblasti  sociální  prevence  byla  prováděna  péče  o  osoby  ohrožené  sociálním  vyloučením včetně 

národnostních  menšin.  V  roce  2009  byla  poskytnuta  pomoc  celkem  49  klientům,  z  toho  30  případů 

vyžadovalo i jednorázovou pomoc finanční. 15 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.  V roce 2009 byl pravidelně realizován terénní program a spolupráce byla rozšířena o primární 

protidrogovou prevenci.

Pomoc v hmotné nouzi je součástí systému sociální ochrany obyvatel  a je poskytována v následujících 

případech:

      a) osobě hrozí vážná újma na zdraví

      b) osobu postihla mimořádná událost (např. povodeň, vichřice …)

      c) osoba nemá prostředky k úhradě jednorázového výdaje

      d) osoba nemá prostředky k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé spotřeby, výdaje spojené se  

         vzděláním nezaopatřeného dítěte

      e) osoba je ohrožena sociálním vyloučením (tuto dávku poskytuje kurátor) 

V roce 2009 bylo v rámci zákonné pomoci v hmotné nouzi poskytnuto celkem 6, 2 mil. Kč, což je o 1,6 mil. 
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Kč (skoro 35%) více než loni. 360 žádostí bylo podáno opakovaně, a to jako příspěvek na živobytí - 231 

žádostí bylo vyřízeno kladně, 129 bylo zamítnuto. Dále bylo projednáno 311 žádostí o mimořádnou 

okamžitou pomoc, z toho 243 klientům byla pomoc přiznána.

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 2009 vyhověno 1250 klientům a vyplaceno 72.057.000,- Kč, což je 

o 8,5 milionů víc než loni.

V péči o zdravotně postižené občany bylo v roce 2009 evidováno 1820 klientů a 285 klientům byly přiznány 

mimořádné výhody (ZTP/P). Na dávkách bylo vyplaceno 9,3 mil. korun, z toho nejvíce (6,3 mil korun) na 

provoz motorového vozidla.

Celkem bylo na sociálních dávkách v Turnově vyplaceno bezmála 87,5 mil. Kč, což je zhruba čtvrtina cel-

kového rozpočtu Města Turnova.

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,  Podkrkonošskou  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. Pro zlepšení informovanosti občanů byl opět vydán Katalog 

sociálních služeb.

Ostatní

Ve spolupráci s odborem správy majetku odbor připravil podklady pro zpracování studie na výstavbu nového 

komplexu pro osoby se zdravotním handicapem, především autismem.

K 1.5.2009 byl zřízen Fond na podporu sociální oblasti, který slouží k financování neziskových organizací, 

jejichž činnost se zaměřuje na pomoc občanům v nepříznivé sociální situaci, snaží se předcházet sociálnímu 

vyloučení a podporuje rodinný život. V roce 2009 byla vyhlášena dvě kola grantového řízení, v nichž bylo 

rozděleno 753 tis. Kč šestnácti žadatelům.

ODBOR   Ž  IVOTNÍHO PROST  Ř  EDÍ  

Akce provedené ve městě v roce 2009:
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− instalace vánočního stromu a vánoční výzdoby MěÚ včetně zajištění demontáže nadzemních kabelů

− nákup 7 ks závěsných nádob a péče o veškeré závěsné nádoby

− zajištění materiálu pro výsadbu živého plotu před ZŠ 28.října

− herbicidní postřik dle aktuálních potřeb (např. Tázlerova,  Koňský trh,  kruhová křižovatka u LIDLu, u 

smuteční síně)

− založení nového trávníku v parku u letního kina, v ul. Nádražní a Sobotecké

− výsadba rostlin z nádob na náměstí Českého ráje 

− odstranění nepotřebného kotvení u stromů v ul. Sobotecká, Žižkova, Alej legií, Havlíčkovo nám., U Raka

− odvoz a likvidace biolog. odpadu dle aktuálních potřeb

− tvarovací řez keřů v ul. Budovcově

− výsadba a péče o dřeviny v mobilních nádobách

− vyřezání náletů a celkové vyčištění plochy u smuteční síně

− sekání pásů podél cyklostezek

− mulčování a sekání městských pozemků nezařazených v údržbě (zahrádkářské kolonie Vesecko, Malý 

Rohozec, Sobotecká, Nudvojovice)

− výřezy náletů v parku u letního kina a na Mariánském hřbitově

− řez živého plotu na vojenském hřbitově

− úprava živého plotu v ul. Luční

− úpravy dřevin u nemocnice, v ul. 5.května

− příprava plochy pro novou výsadbu u pomníčku Na Stebni

− výsadba pokojových květin v budově radnice

− péče o ptačí budky

Z kapitoly veřejná zeleň byla dále zajišťována standardní údržba zeleně a další drobné akce.

Péče o Šetřilovské parky:

− odplevelení trávníků

− likvidace suchých stromků

− úklid větví a vývratů po vichřici

− frézování pařezů v Metelkových a Rývových sadech

− výřez náletů v okrajových plochách včetně úklidu

Stromy, hodnocení stavu, škody po vichřici

V červenci 2009 byla provedena inventarizace a vyhodnocení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti 

zhruba u 1600 stromů v majetku Města, a to v lokalitách: autobusové nádraží, DD Pohoda, dubová alej na  

Koňském trhu, Gymnázium, kostelík na Bukovině, lípa na Loužku, Metelkovy sady, náves v Mašově, parčík 

na Daliměřicích, parčík u kruhové křižovatky Sobotecká – Jana Palacha, parčík v Nudvojovicích, parčík v 

Pelešanech,  park u  letního kina,  rekreační  zóna Dolánky,  Rývovy sady,  sídliště  Výšinka,  urnový háj  na 

Hruštici.

Bylo provedeno kácení havarijních stromů a náhradní výsadba 51 stromů v celkové finanční hodnotě 201 tis.  

Kč. Dále byl proveden bezpečnostní ořez stromů a úprava z hlediska bezpečnosti a stavebních úprav (např.  

ulice Diamantová), vyřezání náletů a frézování pařezů.

V červenci postihla Turnov vichřice, jejíž následky řešilo v součinnosti několik odborů a hasičský sbor.
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Publikace, studie :

− soudně znalecký posudek na lípy v ul. Skálova, Žižkova, Alej legií

− biologické hodnocení na akci "Záměr revitalizace vodního toku Stebénka“ 

− biologické hodnocení na akci  "„Dolánky – úprava nivy Jizery.“

− projektová dokumentace na rekonstrukci zeleně zahrady MŠ Zborovská,MŠ Mašov, MŠ Jana Palacha, 

MŠ Kosmonautů

− projektová dokumentace na řešení ploch před základní školou Sobotecká ul.

− organizace a zajištění výběrových řízení, konzultace

− geometrický plán Maškovy zahrady a parčíku v Pelešanech

− projektová dokumentace na Rývovy sady – obnova výsadeb

− projektová dokumentace na obnovu dřevinných vegetačních prvků v Metelkových sadech

− projektová dokumentace na vodovodní přípojku v Aleji legií

− projektová dokumentace na akci "Úprava údolní nivy Jizery pro zlepšení biologické, rekreační a 

protipovodňové funkce toku v oblasti Dolánek u Turnova“

− projektová dokumentace na akci "Stebénka – revitalizace toku“

− projektová dokumentace "Kompostárna a SD“

− projektová dokumentace "Intenzifikace třídění – podzemní kontejnery“

Odpady:

− pokračování v dobré spolupráci  s firmou Dimatex CZ (tříděný sběr textilu)-  rozmístěno celkem 15 ks 

kontejnerů na sběrných místech po městě (za rok 2009 bylo sebráno celkem 70.880 kg textilu, což 

představuje asi 4,8 kg textilu na jednoho občana)

− likvidace černých skládek v centru města, na Vesecku (podél komunikace k Ohrazenicím a v lese za 

průmyslovou zónou), za pivovarem u kompostárny, úklid černé skládky u garáží Přepeřská, likvidace 

černých skládek v Koškově ulici a v Nudvojovicích, likvidace černé skládky u garáží v Pekařově ulici 

− občanům Turnova byly předávány na základě darovací smlouvy lisy na PET lahve (celkem 32 kusů)

− během jara zapůjčeno občanům Turnova celkem 166 ks popelnic na bioodpad a jejich svoz zajištěn 

v období duben - listopad 

− průběžně uzavírány smlouvy o zapojení do systému (celkem je zapojeno 32 subjektů)

− kompostárna Malý Rohozec byla otevřena od března do poloviny prosince a odpad sem ukládali občané 

Turnova i firmy z Turnova a okolí

− úklid města a kolem turistických stezek ve spolupráci se školami v rámci akce "Den Země“

− pytlový sběr probíhal po celý rok (svoz jednou měsíčně) a počet zapojených rodin se zvýšil na  cca 550

Město Turnov vybíralo od občanů opět nejvyšší zákonný poplatek za odpady - 500,- Kč za osobu ročně.

Odbor vykonává správní a administrativní činnost v těchto dalších oblastech:

− Vodoprávní úřad 

− Ochrana ovzduší

− Státní správa lesů 

− Státní správa myslivosti
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− Ochrana zemědělského půdního fondu

− Rostlinolékařská péče

− Rybářství

− Veterinární péče

− Ochrana zvířat proti týrání

− Ochrana přírody a krajiny:

Dotace:

− Dotace  MŽP – AOPK - podány 2 žádosti  o dotace z Programu péče o krajiny (AOPK) na ošetření 

památných stromů (dotace přiděleny ve výši 111.966,- Kč) a 5 žádostí o dotace z Programu péče o 

krajiny (AOPK) na kosení VKP a výřez náletů (dotace přiděleny ve výši 47.579,- Kč), dále 120.000,- Kč 

na studii „Stebénka – revitalizace toku“ a 20.000,- Kč  Evropský týden mobility

− Grantový fond Libereckého kraje -podána 1 žádost o grant z grantového fondu Libereckého kraje  na vý-

sadbu stromů ( dotace přidělena ve výši 50.908,- Kč) a 1 žádost o dotace z grantového fondu Liberecké-

ho kraje na nákup kompostérů  - podpora třídění bioodpadu (dotace přidělena ve výši 170.000,- Kč)

− Dotace z operačního programu životního prostředí:

-    773.768,- Kč  školní zahrada u ZŠ ve  Skálově ulici

-  1. 773.544,- Kč  rekonstrukce zeleně u gymnázia,

-  2. 878.614,- Kč  ošetření zeleně na vybraných plochách ve městě,

-  2.188.111,-  Kč  revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem.

Další podané žádosti  o dotace z OPŽP:

- Sběr separovaných odpadů formou podzemních kontejnerů v Turnově – zkapacitnění systému - 
předpokládané náklady činí 14 400 000,- Kč (včetně  DPH),

- "Projekt péče o stromy ve městě Turnov“ - předpokládané náklady činí 2 875 651,- Kč (včetně DPH),- 

- "Obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech“ – předpokládané náklady činí 

2 873 347,- Kč (včetně  DPH),

- "Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ v Turnově“ – předpokládané náklady činí 2 784 457,- Kč (včetně 

DPH)

" Úprava údolní nivy Jizery v oblasti Dolánek u Turnova“ -  předpokládané náklady činí 10 131 693,14 Kč 

(včetně DPH).

Ekologická výchova:

− vyhlášení výsledků fotografické a výtvarné soutěže "Příroda na Zemi“ (ve spolupráci s MKAM a S CHKO 

Český ráj) a výstava prací na MěÚ   

− "Měsíc  pro  planetu  Zemi“  –  po  celý  duben  byly  ve  spolupráci  s MKAM  a  S CHKO  Český  ráj 

organizovány akce pro MŠ - o třídění odpadu, pro žáky MŠ, ZŠ i veřejnost ukázky dravých ptáků a práce  

sokolníka s nimi, vycházky do přírody s ornitologem, besedy o stromech,atd. 

− "Den Země“ v Turnově - ve spolupráci se ZŠ proběhl  úklid odpadků žáky škol na území města a podél 

vybraných turistických tras

− pro MŠ byly zajištěny výchovné programy ve SEV Střevlík
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– proběhl 2. ročník akce "Na kolo jen s přilbou“ - pro ZŠ byla zajištěna ve spolupráci s MP přednáška o 

bezpečnosti při jízdě na kole na silnicích a o vybavení kol

– proběhlo vyhodnocení soutěží "Naše odpadky nejsou pro skládky“

– 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, dopravní hřiště, bike trialové vystoupení, odpolední program pro 

milovníky in line bruslí, skatů a i spec. kol.). Do akce byly zapojeny i odbory MěÚ (OSV, OD, MP), dále 

OS Náruč, Žlutá ponorka a další subjekty  

− soutěž Rozkvetlý Turnov 2009

OBECNÍ   Ž  IVNOSTENSKÝ Ú  Ř  AD  
Změny a právní úpravy

Od 1. dubna 2009 začal na úřadě plně fungovat Czech point, o to se snížila písemná agenda vydávání  

výpisů z obchodního rejstříku a výpisů z rejstříku trestů (vydáno 181 a 24 ks). 

Nově byl  odbor pověřen provádět cenové kontroly - v roce 2009 jich bylo uskutečněno 12, z toho 10 u  

fyzických a 2 u právnických osob. Kromě toho pokračovala běžná kontrolní činnost (cca 500 kontrol v roce).

Statistika živností v Turnově

Je potěšující, že se v krizovém roce 2009 nesnížil počet podnikatelů. Naopak oproti roku 2008 se počet 

podnikatelů zvýšil o 171 na celkový počet 6.632 a počet živností vzrostl o 293 na celkových 8.969 živností.  

Počet  zrušených živnostenských oprávnění na vlastní  žádost  oproti  roku 2008 klesl  o 410,  o  přerušení  

živností požádalo o 751 podnikatelů  méně, avšak o obnovení živností požádalo o 60 podnikatelů méně  než 

v roce 2008. Srovnávací tabulka:

Počet podnikatelů Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009
Celkem podnikatelů 6279 6323 6461 6632

Počet živností
Řemeslné 2400 2560 160

Vázané 860 873 13

Koncesované 319 327 8

Volné 7631 7852 221

Celkem živností 11210 11612 8676 8969

Ostatní

Od září 2005 zajišťují pracovnice odboru zveřejňování informací a zajímavostí ve vývěskách Města, a to u 

Delvity, v sídlišti Přepeřská a Na Výšince, Coop Discountu na Daliměřicích a na Malém Rohozci.
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KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Personalistika:

a) Počty zaměstnanců

Celkem v průběhu roku 2009 nastoupilo 8 zaměstnanců a pracovní poměr ukončilo 11 zaměstnanců.

b) Výběrové řízení  

Uskutečnila se celkem 4 výběrová řízení, do nichž se přihlásilo 92 zájemců:

OSV - prosinec 08 - leden 09, přihlášených 23, zúčastnilo se 21, vybrána J. Dytrychová

OSV - duben 09, přihlášených 5, zúčastnili se 4, vybrána Ing. Kateřina Stránská

OŽP - červenec 09, přihlášených 37, zúčastnilo se 33, vybrána Eva Schneiderová

OD -  prosinec 09,přihlášených 27, zúčastnilo se 22, vybrán Pavel Mizera

c)   Vzdělávání:  

- průběžných dalších školení se v průběhu roku dle potřeb toho kterého odboru zúčastnilo 125 zaměstnanců

a celková uhrazená částka byla cca 265.111,- Kč

- ZOZ absolvovalo v roce 2008 celkem 8 zaměstnanců a vynaložená částka činila 138.147,- Kč

- vstupní vzdělávání absolvovala 1 pracovnice za  500,- Kč

Agenda KT

a) Probační a mediační služba Semily

V roce 2009 bylo evidováno celkem 15 osob na výkon trestu obecně prospěšných prací, z toho 5 osob bylo 

nově přijato. Pracovali v  městských  parcích (6 osob) a v Panochově nemocnici (9 osob).

b) Výkon veřejné služby

Od června 2009 umožňuje Město klientům vedeným na úřadu práce delší dobu než 6 měsíců vykonávat  

veřejnou službu pro město. Celkem se nahlásilo 25 osob, z toho 14 z nich skutečně pro město pracovalo.

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Odbor vnitřních věcí je logicky členěn podle činnosti do následujících úseků:

1/ Oddělení Informačních  technologií

2/ Podatelna

3/ Centrální spisovna

Oddělení informačních technologií

ˉ V loňském roce byly spuštěny nové webové stránky města, v březnu 2009 byly oceněny v rámci projektu 

Zlatý erb jako druhé nejlepší v Libereckém kraji

ˉ Spisová služba Athena byla ohrožena havárií starého serveru, v březnu 2009 byl pořízen server nový, a 

to IBM x 3650. V roce 2009 byla spisová služba doplněna modulem pro elektronický podpis a připravena 

k práci s datovými schránkami. Od 1.11. do konce roku bylo z úřadu odesláno 1320 písemností a přijato 

512 písemností datovými schránkami.

ˉ V březnu 2009 bylo zřízeno kontaktní místo CZECH POINT na podatelně, dovybavení stálo 58 tis. korun

ˉ Na kopírovacích strojích značky Olympia, Kyocera a Minolta bylo v roce 2009 pořízeno 537 tisíc kopií.
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ˉ Telefonní linky byly průběžně stěhovány podle nového rozmístění kanceláří a kapacita ústředen byla 

navýšena o 48 linek

ˉ V roce 2009 bylo pořízeno hardwarové vybavení celkem za 311 tis. korun, konkrétně to bylo 14 nových 

počítačů, 3 tiskárny, 1 notebook, 5 skenerů a 10 LCD monitorů

ˉ V rámci software bylo zakoupeno 10 licencí MS Office 2007, dále program na centrální evidenci smluv, 

Vema mzdy a nový antivirový systém, celkem za 225 tis. korun

Podatelna

V roce 2009 bylo přijato celkem 23 675 písemností (evidovaných v programu Athena) od pošty a občanů a 

odesláno 64.196 listovních zásilek v programu Athena,  celkem pak 36.802 listovních zásilek.  Dále bylo 

vnitřní 

poštou odbaveno 485 písemností.

Nově bylo na podatelně zřízeno pracoviště CZECH POINT, kde bylo v roce 2009 poskytnuto 560 výpisů 

Na úřední desku bylo vyvěšeno 751 dokumentů.

Podatelna zajišťovala službu nálezů a ztrát, bylo nalezeno 103 předmětů a zaevidováno 40 ztrát. Vyřízeno 

bylo 69 nálezů.

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.

STAVEBNÍ ÚŘAD TURNOV

Působnost

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).  Dále  vykonával  funkci  speciálního  silničního  stavebního  úřadu  mimo  veřejně  nepřístupné 

komunikace  i  pro  obce Kobyly,  Pěnčín,  Příšovice,  Soběslavice,  Svijanský Újezd,  Svijany,  Vlastibořice a 

Všeň.  Funkci  vyvlastňovacího  úřadu  vykonával  pro  celé  území  obce  Turnov  jako  obce  s rozšířenou 

působností.  V   obvodu města Turnov jako obce s rozšířenou působností  působily  ještě   stavební  úřady 

v Příšovicích ( spravuje obce Kobyly, Pěnčín, Příšovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany a Vlastibořice 

)   a na Všeni (  spravuje obec Všeň) a obec Radimovice spadala pod stavební úřad v  Hodkovicích nad 

Mohelkou.

Statistika činnosti odboru za rok 2009:

– V roce 2009 bylo zahájeno 1690 správních řízení a rozhodnuto bylo v 1522 případech podání

– Bylo vydáno 12 územně plánovacích informací, 121 územních rozhodnutí, 34 územních a stavebních 

řízení, 270 územních souhlasů
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– Bylo vydáno 260 stavebních povolení, 4 změny před dokončením a 16 dodatečných povolení

– Pro novou bytovou výstavbu bylo vydáno 121 povolení a ohlášení,  vznikne 81 nových bytových 

jednotek

– Bylo přiděleno 18 nových čísel popisných pro rodinné domy a 10 pro ostatní stavby (výrobní provozovny, 

vodárny) a 10 evidenčních čísel pro zahradní domky

– Pro nebytovou výstavbu bylo vydáno 63 stavebních povolení, což představuje zhruba 146 mil. Kč v 

hodnotě staveb

– Pro technické stavby (  inženýrské sítě apod.) bylo  vydáno 50 stavebních povolení,  což představuje 

hodnotu staveb cca 65 mil. Kč

– Ve městě bylo zkolaudováno celkem 116 staveb, například přístavba depozitáře Muzea Českého ráje,  

výrobní hala a administrativní budova SFS Intec, s.r.o., na Vesecku, Kulturní centrum Turnov (Střelnice),  

víceúčelový  objekt  s  5  byty  v  Nádražní  ulici,  zateplení  bytových  domů  v  sídlišti  Jana  Patočky, 

rekonstrukce bazénu na Výšince, stavební úpravy Panochovy nemocnice, rekonstrukce sokolovny ve 

Skálově  ulici,  administrativní  budova  firmy  Formplast  v  Nádražní  ulici,  zateplení  domu čp.  1906  v 

Diamantové ulici

– V sousedních obcích bylo zkolaudováno např. občerstvení v Tatobitech,  modernizace kempu ostrov na 

Malé Skále, zemědělská usedlost Červený dvůr v katastru Jenišovice

–  Ze speciálních staveb byl povolen např. chodník v Ohrazenicích, oprava mostu přes Žehrovku - Vysoké 

kolo u Vyskře, komunikace na Vyskři, v Ohrazenicích, v Přepeřích a na Malém Rohozci

– V roce 2009 bylo na správních poplatcích vybráno 417.323,- Kč, což je téměř 30% navýšení oproti  

loňskému roku

MĚSTSKÁ POLICIE TURNOV
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

Personální obsazení a organizace:

V roce 2009 měla městská policie 15 pracovníků, a to 

-  4 pořádkové hlídky po třech strážnících
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-  1 dopravní hlídku po dvou strážnících

-  1 velitel

V průběhu roku byla zvyšována profesní připravenost strážníků, kromě pravidelných školení a střeleckého 

výcviku dosáhli 4 strážníci osvědčení ministerstva vnitra.

Statistika činnosti městské policie:

Počet projednaných přestupků stoupl o 33,7%, což svědčí o efektivní práci strážníků.

- dopravní přestupky celkem  ....................................................  1783

                          z toho překročení nejvyšší rychlosti ...................  115

                          z toho vliv alkoholu a toxických látek ..................   15

- přestupky proti veřejnému pořádku ...........................................  478

- přestupky proti občanskému soužití ..........................................    38

- přestupky proti majetku .............................................................    53

- přestupky ostatní .......................................................................    36

Přestupky celkem ....................................................................... 2388

Celková výše uložených pokut ...................................................   623 tis. korun

Vybavenost městské policie, kamerový systém

Ve sledovaném roce byla policie vybavena dvěma vozidly. Každý strážník měl prostředky osobní ochrany,  

krátkou střelnou zbraň s diodovou svítilnou. Při práci v terénu bylo využíváno radiotechnické vybavení.

V Turnově bylo instalováno celkem devět kamerových bodů v následujících lokalitách:

1. náměstí Českého ráje

2. Havlíčkovo náměstí

3. Hluboká ulice

4. Palackého ulice

5. Výšinka

6. Nádražní ulice

7. nádraží ČSAD

8. náměstí B. J. Horáčka

9. Skálova ulice

Významný počin byl zaznamenán na podzim 2009, kdy pomocí kamerového systému a následnou další 

činností policie došlo k záchraně dvou lidských životů (případ je popsán v kapitole I. Průřez rokem 2009). 

Závažnou problematikou v roce 2009 byla situace bezdomovců, jejíž řešení přes veškerou snahu nepřináší 

žádný dlouhodobý efekt.
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IV.

VÝBĚR Z     JEDNÁNÍ   

RADY MĚSTA 

A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

V     ROCE 2009  

84



Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 12. LEDNA 2009

Hlavní témata, která byla projednána:

● rozpočet na rok 2009

● financování Technických služeb Turnov, s.r.o.

● akce "Stebénka - revitalizace toku"

● petice občanů k prodeji domů čp. 1383 - 1385, 1403 - 1406 v Nádražní ulici

● nařízení č. 1/2009 vymezující úseky komunikací, kde lze parkovat jen za sjednanou cenu

● splynutí Integrované střední školy a Obchodní akademie a Hotelové školy

Rada města schválila:

* v působnosti valné hromady TST, s.r.o., postup finančního vypořádání společnosti a doporučila schválit  

úplatné snížení základního kapitálu o 3 miliony korun

* nabídku firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha jako nejvýhodnější pro realizaci akce "Stebénka - 

revitalizace toku".

* nařízení č. 1/2009, kterým se stanoví úseky komunikací, kterých lze užít ke stání vozidel jen za sjednanou 

cenu, a to s účinností od 1.2.2009

Rada města vzala na vědomí:

* petici občanů k prodeji domů čp. 1383 - 1385, 1403 - 1406 v Nádražní ulici k tím, že OSM  předloží aktuální  

informaci o situaci v prodeji bytů na zasedání ZM dne 29. ledna

* splynutí Integrované střední školy a Obchodní akademie a Hotelové školy v jednu organizaci s názvem Ob-

chodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, a to l 1.1.2009

* návrh rozpočtu na rok 2009 a po úpravách jej doporučila ZM ke schválení

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 29. LEDNA 2009

Hlavní témata, která byla projednána:

● financování Města v roce 2009 - rozpočet, úvěr

● prodej bytových domů čp 1403-1406, 1383-1385

● revitalizace sídliště Jana Patočky

● dopravní terminál

● revitalizace údolí Jizery

Zastupitelstvo města schválilo:

* rozpočet na rok 2009 v příjmové části ve výši 409 270 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 399 333 tis. Kč a fi -

nancování ve výši 9 937 tis. Kč

* přijetí kontokorentního úvěru v roce 2009 ve výši 30 mil. Kč

* záměr "Úprava údolní nivy Jizery pro zlepšení biologické, rekreační a protipovodňové funkce toku v oblasti  

Dolánek u Turnova“, OŽP uloženo podání žádosti na financování z Operačního programu životního prostředí

* realizaci akce "Revitalizace panelového sídliště Turnov, sídliště Jana Patočky – 2. etapa“

* vložení nemovitého majetku do základního kapitálu společnosti Městská teplárenská Turnov,s.r.o.

* realizaci přejezdového prahu u ZŠ v ulici 28. října
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* složení řídící komise a odborné garanty pro aktualizaci Strategického plánu města Turnova

* 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:

* model revitalizace výpravní budovy ČD jako součást projektu dopravního terminálu v Turnově a aktua-

lizovanou studii rekonstrukce budovy ČD

*  postup  prodeje  bytových  domů  čp.  1383-1385,  1403-1406  a  uložilo  komisi  pro  občanské  záležitosti 

projednat s účastníky znalecký posudek

*  informace o přípravě projektů Inovačního centra a podnikatelského inkubátoru a školícího střediska ČVUT

*  vrácení příplatku mimo základní kapitál společnosti Technické služby Turnov, s.r.o.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 9. ÚNORA 2009

Hlavní témata, která byla projednána:

● výběrové řízení na dražebníka pro prodej domů na Havlíčkově náměstí, v ulici Hlubová a 5. května

● prezentace firmy na zajištění údržby zeleně

● zápis Střelnice do katastru nemovitostí

● plán čerpání základní smlouvy mezi Městem a TST, s.r.o.

Rada města schválila:

* vypsání výběrového řízení  na dražebníka pro prodej domů čp. 32 na Havlíčkově náměstí, čp. 278 v ulici 

Hluboká a čp. 27 v ulici  5. května

*  předložený plán akcí odboru životního prostředí

*  vyhlášení veřejné zakázky na zpracování dokumentace na "Prodloužení ul. Luční, Turnov"

Rada města vzala na vědomí:

* prezentaci společnosti Marius Pedersen, a.s., s informacemi o organizačním a technickém zajištění údržby 

zeleně v roce 2009

* zprávu o zápisu budovy Střelnice do katastru a změně sídla KCT, s.r.o.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 19. ÚNORA 2009
Hlavní téma, které bylo projednáno:

● výše základního kapitálu společnosti technické služby Turnov, s.r.o.

Rada města schválila:

* snížení základního kapitálu společnosti TST, s.r.o., o 3 miliony korun, ze 7,6 na 4,6 milionu korun

* zároveň snížení vkladu jediného společníka, Města Turnov, o 3 miliony korun, ze 7,6 na 4,6 milionu korun

*  vyplacení částky Městu Turnov

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 26. ÚNORA 2009

Hlavní témata, která byla projednána:
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●akce Čistá Jizera

●činnost policie ČR a Městské policie Turnov  

Zastupitelstvo města schválilo:

* změnu územního plánu č.15

* přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 30 milionů korun

* složení pracovní skupiny pro spolupráci na dokumentu „Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města  

Turnova a přirozené spádové oblasti“ (doplněna o RNDr. Otto Jarolímka a Mgr. Ivo Filipa)

* rozdělení dotací na kulturní aktivity na území města Turnova z kulturního fondu

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

*  informace o bezpečností situaci v katastru města Turnova za rok 2008 a zprávu o činnosti městské policie.

*  informace o přípravě akce Čistá Jizera I - zahájení prací, spolufinancování projektu

Zastupitelstvo města uložilo:

* starostce města předložení smluv o finančním zabezpečení akce, zprávu o předpokládaných doprovodných 

investicích a průběžné informace o postupu akce

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 9. BŘEZNA 2009

Hlavní témata, která byla projednána:

● hodnocení ředitelů městských společností a příspěvkových organizací

● dražba bytových domů

● Podnikatelské a vzdělávací centrum

● změny v projektu sportovně - rekreačního areálu Maškovka

● stavební uzávěra na Daliměřicích

Rada města schválila:

* po zhodnocení činnosti ředitelů městských společností a příspěvkových organizací rada potvrdila ve funk-

cích Vladimíra Konopku - ředitele Městské teplárenské Turnov, s.r.o., Jiřího Veleho, - ředitele Městské spor-

tovní, s.r.o., Andreu Jurášovou - ředitelku hradu Valdštejn a Libora Preislera, ředitele Technických služeb 

Turnov, s.r.o.

* přijetí daru 50 tisíc korun od Nadace Preciosa mateřské škole 28. října

* vykoupení pozemků na Malém Rohozci pro přístup a vodovod ke kompostárně za cenu 90 Kč za metr čtve -

reční

* uzavření smlouvy s Vodohospodářskou firmou Františka Zikudy na realizaci stavby kanalizační přípojky pro 

čp. 1403 - 1406 v Nádražní ulici

* 1. Dražební a.s. Liberec jako dražebníka pro prodej domů čp. 27, 32 a 278 v Turnově

* 1. turnovskou chráněnou dílnu pro úklid a dozor na hřišti "Hrad" v sídlišti U Nádraží

* v působnosti valné hromady Panochovy nemocnice, s.r.o., generální rekonstrukci nevyhovujících výtahů

* stavební uzávěru v sousedství turnovské čtvrti Daliměřice, kde má vyrůst nová bytová zóna

* nákup automobilu pro Terénní pečovatelskou službu v ceně 300 tisíc korun

* v působnosti valné hromady TST, s.r.o., nákup kolového nakladače s příslušenstvím v ceně 1 374 tisíc ko-

run
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Rada města vzala na vědomí:

* výsledky ankety o úpravách parkování a zeleně v sídlišti U Nádraží a uložila vyhodnotit je  a zapracovat do 

projektu regenerace sídliště

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 26. BŘEZNA 2009

Hlavní témata, která byla projednána:

● přijetí kontokorentního úvěru

● změna územního plánu

● strategická plán Turnova

● Program regenerace městské památkové zóny - rozdělení financí

Zastupitelstvo  schválilo:

* přijetí kontokorentního úvěru ve výši 30 milionů korun 

* zadání Změny Územního plánu č.13

* rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo se obrátilo na Liberecký kraj

* S požadavkem na prezentaci variant  R35, a to pro občany i zastupitele. S trasováním nutno počítat ve 

Strategickém plánu Turnova

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 6. DUBNA 2009

Hlavní témata, která byla projednána:

● Výroční zprávy a účetní závěrky společností Kulturní centrum Turnov, s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o, 

a Městské sportovní Turnov, s.r.o.

● studie Maškovy zahrady

● plátcovství DPH a jeho vliv na hospodaření Města

● regenerace sídliště v Turnově II

● péče o městskou zeleň

Rada města schválila:

*  výroční zprávu a účetní závěrku společností Kulturní centrum Turnov, s.r.o.,  Technické služby Turnov, s.r.o 

a Městské sportovní Turnov, s.r.o.

* výroční zprávu a účetní závěrku organizace Zdravotně sociální služby Turnov

* použití rezervního fondu příspěvkových organizací Města

* neuplatňování koeficientu ekonomických činností

Rada města vzala na vědomí:

* výroční zprávu organizace Zdravotně sociální služby Turnov

* průběžnou zprávu o projektech Podnikatelské inovační centrum a Školící středisko ČVUT

* výsledky ankety o potřebách obyvatel sídliště v Turnově II a uložila OSM zapracovat je do projektu regene-

race sídliště
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Rada města doporučila:

* ZM ke schválení studii Maškovky a uložila OSM upřesnění vzhledem k variantám rychlostní komunikace 

I/35

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 28. DUBNA 2009
Hlavní témata, která byla projednána:

● projekt Maškova zahrada

● příprava projektu v oblasti vzdělávání

● finance - kontokorentní a dlouhodobý úvěr

● Fond na podporu sociální oblasti

● Územní plán Turnova - změna č. 14 

● Zpráva o financování KC Střelnice

● Projekt Čistá Jizera - příspěvky na kanalizační přípojky

Zastupitelstvo města schválilo:

* pozastavení studie Maškovy zahrady do doby dořešení trasy R 35

* zásady dražební vyhlášky

* projekt rekonstrukce Skálovy ulice

* Smlouvu o kooperaci s Libereckým krajem za účelem vytvoření podmínek pro realizaci Podnikatelského a 

vzdělávacího centra a inkubátoru v Turnově

* přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 30 mil. korun od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

* vydání Změny územního plánu č. 14

* zřízení Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova včetně statutu a pravidel pro přidělování dotací

* Pravidla pro čerpání a vyplácení příspěvku na napojení stavby na kanalizaci pro veřejnou potřebu v rámci 

akce Čistá Jizera

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

* upravenou studii využití Maškovy zahrady s požadavkem dořešit rezervu na krytý bazén a připravit variantu 

pro výstavbu venkovního bazénu

* informaci o stavu kontokorentního úvěru 

* zájem občanů o zřízení osadního výboru R 35 Turnov

* informaci o finančních nákladech na stavbu KC Střelnice

* zprávu kontrolního výboru

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 11. KVĚTNA 2009

Hlavní témata, která byla projednána:

● Pasáž radnice - studie

● Výroční zprávy a účetní závěrky společností Panochovy nemocnice a Nempra, s.r.o.

● Činnost a prostorové řešení Městské knihovny Antonína Marka

● Žádosti o projekty s dotací EU v oblasti cestovního ruchu a životního prostředí
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Rada města schválila:

* úpravu kruhové křižovatky u Penny

* vypsání výběrového řízení na modernizaci penzionů v Žižkově ulici - i. etapa, výtahy

* podání žádosti o zařazení města do projektu "Turnov - město bez bariér"

* vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce "Revitalizace panelového sídliště Jana Patočky, 2. etapa"

* zásady dražební vyhlášky

* výsledky hospodaření Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o.,  a  Nempra, s.r.o.

* změnu názvu Městské informační středisko na Regionální turistické informační centrum

Rada města vzala na vědomí:

* výroční zprávu Panochovy nemocnice, s.r.o., a společnosti Nempra, s.r.o.

* studii k projektu rekonstrukce fotbalového stadionu a odsouhlasila demolici staré budovy

* studii firmy Profes Projekt Turnov, s.r.o., na řešení dostavby pasáže radnice

* zánik výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti Nempra, s.r.o., a zvolila novou dozorčí radu ve složení:  

Ing. Stanislav Kučera, MUDr. Martin Hrubý, a Ing. Jaromír Pekař

Rada města uložila:

* OSM zajistit dopracování studie rekonstrukce fotbalového stadionu

* OSM prověřit možnost proveditelnosti přístavby objektu školy v ul. Alešova

* OSM prověřit územní možnosti vybudování komunitního centra (včetně knihovny)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 28. KVĚTNA 2009

Hlavní témata, která byla projednána:

● Územní plán

● projekt Čistá Jizera

● zřízení osadního výboru Mašov

Zastupitelstvo města schválilo:

* doplnění Územního plánu (změna č.15)

* celkovou rekonstrukci Skálovy ulice v rámci projektu Čistá Jizera

* po projednání odsouhlasilo poskytnutí příspěvků VHS na akci Čistá Jizera a s ručitelským prohlášením ve 

výši 113,2 mil. korun v souladu se smlouvou o úpravě ručitelských vztahů mezi Městem a bankou

* znění Dohod o uplatnění vyplňovacího práva směnečného navzájem mezi Městem a VHS

* zřízení osadního výboru Mašov

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

* informace o zahájení akce Čistá Jizera

* informace o obnově bazénů v Dolánkách

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 8. ČERVNA 2009

Hlavní témata, která byla projednána:

● zimní údržba komunikací
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● zeleň ve Skálově ulici

● finanční záležitosti příspěvkových organizací

● Čistá Jizera - doprovodné investice

● organizační změny na městském úřadě - zrušení 3 pracovních míst

● projekt "Revitalizace vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem"

Rada města schválila:

* změny v systému zimní údržby komunikací dle nových právních nařízení

* studii na úpravu fotbalového stadionu (firma V+M Liberec)

* doprovodné práce v rámci projektu Čistá Jizera v hodnotě 1,652 mil. korun

* vítěze výběrového řízení na projekt "Revitalizace panelového sídliště J. Patočky - II. etapa" firmu Silnice Ji -

čín, hodnota díla 6,650 mil. korun

* zadávací dokumentaci projektu Revitalizace vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem

* organizační změny za účelem zvýšení efektivnosti úřadu takto:

   - na odboru dopravy zrušeno 1 pracovní místo

   - na odboru správy majetku zrušeno 1 pracovní místo

   - na odboru správním zrušeno 1 pracovní místo

S účinností od 1.9.2009 stanovilo ZM celkový počet zaměstnanců na 127.

Rada města vzala na vědomí:

*  návrh řešení úpravy zeleně ve Skálově ulici  a schválila  realizaci  osvětlení společností  TST v hodnotě 

924.735,- Kč

* možnosti přístavby ZŠ Alešova, nástavba byla vyloučena

* problematiku stromů na městských pozemcích a uložila OŽP a FO předložení zpracování odborných po-

sudků zdravotního stavu těchto stromů

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 25. ČERVNA 2009
Hlavní témata, která byla projednána:

● možnost investic v Dolánkách

● projekt Skálovy ulice

● závěrečný účet Města za rok 2008 a rozpočtová opatření pro rok 2009

● osadní výbor Mašov

● postup při projednávání stanoviska k R 35

Zastupitelstvo města schválilo:

* projekt zeleně ve Skálově ulici včetně kácení lip rostoucích v chodnících podél ulice mimo dvou lip před bu-

dovou sokolovny

* rozpočtová opatření č.2, v němž se příjmová část mění na 429,368 mil. Kč, výdajová část na 419,435 mil.  

Kč a financování tudíž na 9,933 mil. Kč ( z 9.937 mil. Kč)

Zastupitelstvo města zřídilo:

* osadní výbor Mašov, předsedou byl zvolen Jan Šritr

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

* vyjádření Povodí Labe k záměru obnovy bazénů koupaliště v Dolánkách
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* informace o současném stavu prací při řešení výstavby bytových domů na Hruštici

* odsouhlasilo celoroční hospodaření Města za rok 2008 

* Zastupitelstvo města NESOUHLASILO 

* s trasováním severního koridoru R 35 přes území města, a to z důvodů:

   - narušení životního prostředí v bezprostředním okolí Turnova, značné části CHKO Český ráj a Geoparku 

      UNESCO

   - tato varianta neřeší dopravní problémy města Turnova

K tomuto bodu zastupitelstvo vzalo na vědomí Studii o proveditelnosti a účelnosti silnice R 35, požadovalo,  

aby Liberecký kraj standardním způsobem seznámil občany Turnovska s obsahem celé studie a uložil ve-

dení města prosazovat tato stanoviska při  všech jednáních k tématu R 35.  Zastupitelstvo města vydalo  

stanovisko podporující tzv. jižní koridor R 35 za předpokladu, že:

    - bude realizována přeložka silnice II/283 mimo intravilán města 

   - proběhne rekonstrukce stávající silnice I/35 na Jičín

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 13. ČERVENCE 2009
Hlavní témata, která byla projednána:

● výsledky hospodaření a auditu KCT, s.r.o. ,za rok 2008 a hospodaření KC Střelnice v 1. pololetí 2009

● projekt rekonstrukce bývalého dětského oddělení Panochovy nemocnice 

● inspekce sociálních služeb

● deregulace nájemného

● více práce v rámci projektu Čistá Jizera

● ceny tepelné energie

● projekty životního prostředí - sběrný dvůr, Evropský den mobility

Rada města schválila:

* závěry auditu společnosti KCT a vypořádání hospodářského výsledku a uložila jednatelce předložit návrh  

kalkulací služeb KCT, s.r.o.

* zapojení města do soutěže "Obec přátelská rodině"

* zopakování veřejné dražby domu čp. 32

* realizaci přejezdového prahu u ZŠ 28. října, a to firmou Žula, družstvo dlaždičů Jenišovice

* zvýšení nájemného v bytech včetně domů zvláštního určení, a to v maximální možné zákonné výši

* postup při řešení víceprací v rámci realizace akce Čistá Jizera takto:

  a) případy, jejichž financování není pokryto stávající smlouvou s VHS jako dodavatelem stavby, vždy 

      předkládat RM k posouzení

  b) případy, jejichž financování je pokryto smlouvou s VHS

     - v limitu do 500 tis. korun rozhoduje OSM a dává radě na vědomí

    - nad 500 tis. korun odsouhlasuje RM

* záměr investice "Kompostárna a sběrný dvůr Turnov"

Rada města vzala na vědomí:

* problematiku plánované investice Panochovy nemocnice v bývalém dětském oddělení a uložila jednateli  

připravit financování prostřednictvím fondů EU
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* inspekční zprávu KÚ Libereckého kraje v oblasti poskytování sociálních služeb

* informaci o veřejné dražbě domů čp. 27, 32 a 278 a uložila zopakování dražby čp. 32

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 27. ČERVENCE 2009
Hlavní témata, která byla projednána:

● kompostárna a sběrný dvůr v Turnově

Rada města schválila:

* zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na projektovou dokumentaci akce "Kompostárna a sběrný dvůr 

v Turnově"

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 17. SRPNA 2009

Hlavní témata, která byla projednána:

● financování zimní údržby komunikací

● návrh prodeje majetku pro rok 2010

● zásady zřizovacích listin příspěvkových organizací

● reorganizace správy majetku

● rekonstrukce operačních sálů Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o.

Rada města schválila:

* záměr prodeje bytových jednotek v domech čp. 1383-1385 a čp. 1403-1406 v Nádražní ulici

* záměr prodeje domů čp. 280, 520, 389, 1129 a uložila OSM připravit podklady

* převzetí lávky v Dolánkách u stavidel do výpůjčky na dobu 5 let (smlouva s Klubem českých turistů)

* podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci "Realizace úspor energie v ZŠ 

Alešova Turnov" s finanční účastí Města 10%

* realizaci asfaltového povrchu komunikace U Třech svatých

* výstavbu kanalizace a rekonstrukci chodníků v Nádražní ulici, úsek mezi Prouskovou a Fučíkovou ulicí

* smlouvu s firmami STATUS a HOSPIMED na realizaci rekonstrukce operačních sálů turnovské nemocnice, 

a to v rámci projektu ROP

Rada města uložila:

* vedení Města a OSM projednat objemovou studii na výstavbu bytových domů v zóně Hruštice - Károvsko 

včetně doplnění územního plánu

* OSM zajistit demolici objektu bývalé kotelny na parcele 2818/3

Rada města vzala na vědomí:

* informace o navýšení rozsahu zimní údržby komunikací a doporučila navýšení finančních prostředků o 

1,512 mil. Kč

* varianty řešení výstavby akce Čistá Jizera v úseku Žižkova, Husova a Alej legií

* návrh řešení správy majetku Města a uložila Ing. Pekařovi, tajemníkovi a vedoucí OSM připravit konkrétní 

řešení 
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 27. SRPNA 2009
* Rada města předjednala problematiku odboru školství, kultury a sportu ( projekt Děti a žáci s autismem) a 

možnost dalších projektů

* Rada města NESCHVÁLILA zástavu majetku Panochovy nemocnice za účelem ručení úvěru

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 27.SRPNA 2009
Hlavní témata, která byla projednána:

● Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov a jeho přirozené spádové oblasti

● referendum k trasování R/35

● rozpočtové změny č. 3/2009

Zastupitelstvo města schválilo:

* Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov a jeho přirozené spádové oblasti

* prominutí pohledávek z minulých let ve výši 329 tis. Kč

* rozpočtová opatření č. 3, v němž se příjmová část mění na 434,780 mil. Kč, výdajová část na 424,847 mil.  

Kč, financování zůstalo na 9,933 mil. Kč 

* smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod na projekt In -

tegrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - I. etapa

* realizaci akce Obnova Nového paláce na II. skalním bloku hradu Valdštejn - stabilizace skalního podloží

* projektové záměry OŽP v oblasti odpadového hospodářství

* podání žádosti na poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí na projekty "Rekonstrukce 

zeleně v MŠ Jana Palacha, Kosmonautů, Mašov a Zborovská", "Obnova Rývových sadů", "Obnova dřevitých 

vegetačních prvků v Metelkových sadech" a "Rekonstrukce zeleně v Sobotecké ulici"

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

* problematiku daňových příjmů k 31.8. 2009

Zastupitelstvo města nepřijalo žádné usnesení ve věci referenda k R 35

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 14. ZÁŘÍ 2009
Hlavní témata, která byla projednána:

● ověřovací studie Maškovy zahrady

● podmínky prodeje nemovitostí v roce 2010

● nařízení města o zimní údržbě

● ceny tepelné energie dodávané Městskou teplárenskou Turnov

● projekt Čistá Jizera - pokračování Alej legií, Husova, Žižkova

● projekt digitalizace - městská policie

Rada města schválila:

* nařízení č.3/2009, kterým vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti 

a schůdnosti místních komunikací a chodníků

* plán zimní údržby komunikací v období 2009/10
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* výsledek výběrového řízení na zhotovitele žádosti o dotaci na projekt "Integrovaný terminál veřejné do-

pravy Turnov - II. etapa", a to firmu EPK Benátky nad Jizerou v hodnotě 310 tis. Kč

* demolici objektu ubytovny v Aleji legií (čp. 927)

* odkanalizování domů v Jahodové ulici

* cenu tepelné energie za období 9/08 až 8/09 ve výši 599,- Kč za GJ a plánovanou kalkulaci na období 9/10  

až 8/10 ve výši 539 Kč za GJ

* záměr budování digitální radiové sítě pro potřeby městské policie

Rada města souhlasila:

* na základě požadavku VHS s kácením stromů v ulicích Alej legií a Žižkova v nezbytně nutném rozsahu a  

zároveň uložila OSM uzavřít smlouvu o náhradní výsadbě v této lokalitě

Rada města vzala na vědomí:

* posouzení urbanistické studie k investičnímu záměru "Sportovně rekreační areál Maškova zahrada"

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 24. ZÁŘÍ 2009
Hlavní témata, která byla projednána:

● rozpočtová opatření č. 4/2009

● obecně závazná vyhláška o provozu výherních automatů

● podmínky prodeje vybraných nemovitostí

● udělení čestného občanství

Zastupitelstvo města schválilo:

* rozpočtová opatření č. 4, v němž se příjmová část mění na 446,635 mil. Kč, výdajová část na 436,702 mil.  

Kč, financování zůstalo na 9,933 mil. Kč

* obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 o stanovení času a míst, ve kterých mohou být provozovány výherní 

hrací přístroje

* prodej nemovitého majetku:

  - dům čp. 280 do podílového spoluvlastnictví nájemníkům za 5,040 mil. Kč

  - dům čp. 1129 do podílového spoluvlastnictví nájemníkům za 4,050 mil. Kč

  - prodej bytových jednotek v 1. patře čp. 520 nájemníkům, kteří mají uzavřenou smlouvu do konce r. 2011

  - prodej nebytového prostoru domu čp. 520 ve veřejné dražbě za minimální cenu 2,7 mil. Kč

  - prodej bytových jednotek v domě čp. 1396 nájemníkům, prodej nebytového prostoru v témže domě ve ve

     řejné dražbě

  - prodej bytových jednotek v domě čp.1054 nájemníkům

*  smlouvu o spolupráci s VČP Net, s.r.o., a použití částky 648 tis. Kč na opravu povrchů v ulici 1. máje

Zastupitelstvo města udělilo:

* čestné občanství panu profesoru Janu Patočkovi, in memoriam

* čestné občanství panu Jiřímu Zajícovi

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

* demolici objektu bývalé kotelny čp. 27
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 12. ŘÍJNA 2009
Hlavní témata, která byla projednána:

● Čistá Jizera - plán investic na rok 2010

● aktualizace cen pozemků v bytových zónách

● projekt Naučné stezky na česko - polském pohraničí

● ekonomické otázky KCT na rok 2010, digitalizace kina

● odměňování sportovců - medailistů na světových šampionátech

● prohlášení budovy ZŠ ve Skálově ulici za kulturní památku

● projekt Greenway Jizera

Rada města schválila:

* úpravu cen pozemků určených pro výkupy a směny pozemků v bytových zónách takto:

  - pozemky určené regulačním plánem pro smíšené a obytné území .......................... 506,- Kč /m2

  - pozemky určené RP na komunikace, parkoviště a technické vybavení ....................   96,- Kč /m2

  - pozemky určené pro biokoridor ................................................................................. 179,- Kč /m2

* vyhlášení pronájmu volných nebytových prostor v domě čp.466 (ul. Skálova) pro ubytování za cenu 600,- 

Kč /m2 za rok bez služeb

* výsledek výběrového řízení na realizaci stavebních prací a informačního systému projektu Naučné stezky v  

česko - polském pohraničí, vítězem se stala firmy STRABAG, hodnota díla 5,342 mil. Kč

* ceník společnosti KCT, s.r.o., platný od 1.1.2010

* použití rezervního fondu a odpisové plány příspěvkových organizací

* vytvoření nové položky rozpočtu "Odměny medailistům OH, MS a ME v olympijských a neolympijských  

sportech a uložila OŠKS zpracovat návrh pravidel pro udělování těchto odměn

* příspěvek pro Sdružení Český ráj na projekt Greenway Jizera ve výši 700 tis. Kč a doporučuje ho ZM ke 

schválení

Rada města vzala na vědomí:

* problematiku investic souvisejících s projektem Čistá Jizera a doporučila ZM zařazení jednotlivých položek 

do rozpočtu roků 2010 a 2011

* výsledky ověřovací studie projektu Maškovy zahrady od firmy United Globell Company, a.s.

* zprávu o nutnosti digitalizace městského kina včetně potřebných finančních nákladů

Rada města odsouhlasila:

* prohlášení budovy ZŠ Skálova za kulturní památku a uložila OŠKS zpracovat podklady pro podání žádosti  

na Ministerstvo kultury

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 22.ŘÍJNA 2009
Hlavní témata, která byla projednána:

● Čistá Jizera - plán investic na rok 2010

● zřizovací listiny příspěvkových organizací

● Greenway Jizera

● projekt přeshraniční spolupráce hasičů Euroregionu Nisa
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Zastupitelstvo města schválilo:

* návrh investic souvisejících s projektem Čistá Jizera a doporučila ZM zařazení jednotlivých položek do roz -

počtu roků 2010 a 2011

* prodej bytů v bytových domech čp. 1129 v ul. Nádražní, čp. 1396, 1397 a  1398 v ul. Bezručova a čp.  

1054,1055 v ulici Bezručova

* zřizovací listiny příspěvkových organizací Města

*  příspěvek pro Sdružení Český ráj na projekt Greenway Jizera ve výši 700 tis. Kč

* partnerství města v projektu "Spolupráce hasičů za účelem předcházení a likvidace následků živelných po-

hrom v polsko - české příhraniční oblasti" včetně předfinancování projektu ve výši 300 tis. euro.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 9. LISTOPADU 2009
Hlavní témata, která byla projednána:

● projekty rozvoje cestovního ruchu

● reorganizace správy majetku

● pravidla pro provoz výherních hracích automatů

● navýšení základního kapitálu společností Technické služby Turnov a Městská teplárenská Turnov

● umístění Městské knihovna Antonína Marka

● návrh rozpočtu na rok 2010

● odpadové hospodářství a městská zeleň

● digitální síť pro městskou policii

● inspekční zpráva ZSST

Rada města schválila:

* výroční zprávu a hospodaření Městské teplárenské Turnov, s.r.o., a souhlasila s navýšením základního 

kapitálu o 17,9 mil. Kč, a to vložením nemovitostí ( technických staveb a pozemků)

* navýšení základního kapitálu společnosti Technické služby Turnov, s.r.o., a to vložením nemovitého maje-

tku (budovy správy společnosti - čp. 2055, garáží, pozemků)

* výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - I. etapa, kte-

rým se stala firma EUROMONT GROUP, a.s., Veledubice u Mostu za cenu 63,5 mil. Kč

* rekonstrukci hřiště na sídlišti Přepeřská, kterou provede TR ANTOŠ v hodnotě 424.568,- Kč

* Výsledek výběrového řízení na zhotovitele chodníku v Aleji legií, vítězem se stal Profes Projekt, s.r.o.,  za  

cenu 157.080,- Kč

* reorganizaci odboru správy majetku

* návrh obecně závazné vyhlášky o provozování výherních automatů a doporučila ji ZM ke schválení

* navržené firmy pro péči o zeleň a úpravu nových ploch takto:

   - firma Okrasné stromy ARBORISTIKA, s.r.o. Příšovice na realizaci projektu Péče o stromy v hodnotě 2,17 

     mil. korun

   - DIKÉ – zahrady, s.r.o., Příšovice na realizaci akce Školní zahrada při ZŠ ve Skálově ulici v hodnotě 623 

     tis. korun

  - DIKÉ – zahrady, s.r.o., Příšovice na realizaci akce Rekonstrukce zeleně v areálu Gymnázia Turnov v 

    hodnotě 1,325 mil. korun
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* výsledek výběrového řízení na realizaci digitální radiové sítě pro městskou policii, a to firmou Telmo Praha  

za cenu 298,5 tis. Kč

Rada města vzala na vědomí:

* možné varianty reorganizace Městské sportovní Turnov, s.r.o.

* návrh rozpočtu na rok 2010

* záměr umístění MKAMT v domě čp. 84 a uložila technické prověření tohoto řešení

* informaci o revizi popelnic a souhlasí se stanovením limitu 20 litrů na osobu a týden pro přidělování zná-

mek a pytlů pro vlastníky rekreačních objektů

* hodnocení inspekce KÚ Libereckého kraje ve společnosti Zdravotně sociální služby Turnov

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 26. LISTOPADU 2009
Hlavní témata, která byla projednána:

● Projekt úpravy nivy Jizery

● Panochova nemocnice - úvěr na investice

Rada města schválila: 

* Smlouvu o budoucí smlouvě o výpůjčce s Povodím Labe Hradec Králové v souvislosti s úpravou nivy Jizery

* přijetí krátkodobého úvěru Panochovy nemocnice, s.r.o., na investiční akci Modernizace operačních sálů ve 

výši 25 mil. korun

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 26. LISTOPADU 2009
Hlavní témata, která byla projednána:

● prodej pozemků v bytové zóně Hruštice - Károvsko 

● vyřazení projektové dokumentace

● žádost o dotaci na projekt v oblasti Valdštejna

● obecně závazné vyhlášky a) o stanovení koeficientů pro výčet daně z nemovitosti

                                              b) o místním poplatku z ubytovací kapacity

                                              c) o místním poplatku za odpady

● rozpočtová pravidla sportovní komise Rady města

Zastupitelstvo města schválilo:

* vyřazení projektové dokumentace na neuskutečněné akce v celkové hodnotě 799.860,- Kč jako zmařenou 

investici

* podání žádosti  o dotaci  z operačního programu NUTS II  na projekt  Zkvalitnění infrastruktury a služeb 

cestovního ruchu v oblasti hradu Valdštejn

* obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výčet daně z nemovitosti, který byl stanoven?????

* obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z ubytovací kapacity

* obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odpady

* rozpočtová pravidla sportovní komise Rady města

Zastupitelstvo města uložilo:

* OSM zpracovat problematiku regulačního plánu a návrh nových pravidel vyhlášení prodeje pozemků v by-
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tové zóně Hruštice - Károvsko

Zastupitelstvo města NESOUHLASILO:

* s vedením rychlostní silnice R 35 katastrem města Turnova

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 7. PROSINCE 2009

Hlavní témata, která byla projednána:

● návrh rozpočtu na rok 2010

● dopravní řešení akce Čistá Jizera

● organizace MST, s.r.o. 

● směrnice pro činnost úřadu 

● pravidla pro odměňování medailistů

Rada města schválila:

* výběr projektanta na rekonstrukci domu čp. 466 ve Skálově ulici, kterým se stal Profes Projekt, s.r.o., za  

cenu 1,160 mil. korun

* vnitřní směrnice MěÚ a) Kontrolní řád

                                      b) Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností

                                      c) Pravidla pro přijímání a vyřizování petic

                                      d) Organizační řád Městského úřadu Turnov

                                      e) Podpisový a kompetenční řád

* Pravidla pro odměňování medailistů z olympijských her, mistrovství světa a Evropy s úpravami (snížením) 

navrhovaných částek

Rada města vzala na vědomí:

* informaci o zmařené dražbě domu čp. 32 

*informace z jednání dozorčí rady Městské sportovní Turnov, s.r.o., o další organizaci a financování  MST 

* návrh rozpočtu  na rok 2010

* přípravu stavební aktivity v ulici 5. května a dopravní řešení objížděk

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 17.PROSINCE 2009
Hlavní témata, která byla projednána:

● strukturovaná kabeláž pro budovu radnice

● pronájem restaurace a ubytovny Šetřilovsko

Rada města schválila:

* přesun částky 800 tis. Kč do kapitálových výdajů a zrušila poptávkové řízení na strukturovanou kabeláž pro 

budovu radnice

* pronájem  restaurace a ubytovny Šetřilovsko Michaele Conkové za 913,- Kč/m2 ročně

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 17. PROSINCE 2009
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Hlavní témata, která byla projednána:

● rozpočtové provizorium na rok 2010 a rozpočtový výhled 2010 - 2013

● projekt Regenerace sídliště Jana Patočky, 3. etapa

● projekt zkvalitnění veřejné zprávy

● vyhlášky životního prostředí o odpadech a poskytování finančního příspěvku na vytápění ekologickými pa-

livy

● projekt Kompostárna a sběrný dvůr Turnov

● výsadba stromů v Aleji legií

Zastupitelstvo města schválilo:

* pravidla rozpočtového provizoria na rok 2010

* rozpočtový výhled na rok 2010 až 2013

* realizaci projektu Regenerace sídliště Jana Patočky, 3. etapa, a souhlasí s finanční spoluúčastí 30% z roz-

počtu Města

* předložení projektu do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

* vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-

dů a nakládání se stavebním odpadem

* zrušení poskytování finančních příspěvků při přechodu systému vytápění na ekologická paliva

* podání žádosti o dotaci na projekt Péče o stromy ve městě

* návrh projektu Kompostárna a sběrný dvůr se zahájením přípravy v roce 2010

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

* obnovení výsadby stromů v Aleji legií

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 29.PROSINCE 2009
Hlavní témata, která byla projednána:

● rozpočtové změny č. 6/2009

Rada města schválila:

* na základě delegované pravomoci zastupitelstvem města rozpočtová opatření č. 6, v němž se příjmová 

část mění na 456,627 mil. Kč, výdajová část na 446,694 mil. Kč, financování zůstalo na 9,933 mil. Kč
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V. 
ROZPOČET 

A HOSPODAŘENÍ MĚSTA
V     ROCE 2009  
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Rozpočet města a jeho plnění za rok 2009
► Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 29. ledna 2009, a to v příjmové části ve výši 409 270 

tis. Kč, ve výdajové části ve výši 399 333 tis. Kč a financování ve výši 9 937 tis. Kč. Během roku došlo ke 

(třem) rozpočtovým opatřením, schváleným ZM 

Příjmy
Celkové příjmy činily k 31.12.2009 457 690 tis. Kč, tedy o 1 043 tis. Kč více než bylo rozpočtováno.
Daňové příjmy byly 178,728 mil. Kč, tedy o 502 tis vyšší než byl rozpočet. Z toho největší část činí daně z  

přidané hodnoty (49 755 tis. Kč) a z příjmu fyzických osob (37 101 tis. Kč), daňové příjmy od právnických 

osob činily 25 882 tis. Kč, což je o téměř 11 milionů méně než plánoval rozpočet. Úspěšné plnění vykázaly 

menší položky, jako poplatky z ubytovací kapacity, z užívání veřejného prostranství a příjmy za zkoušky z od-

borné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. 

Nedaňové  příjmy činily 64 236 tis. Kč, tedy o 4 070 tis. Kč více než předpokládal rozpočet. Nejvyšší položku 

těchto příjmů tvoří nájmy z městského majetku, a to z bytů 5 372 tis. Kš plus 2 979 tis. Kč za ubytování v za-

řízeních ZSST a nájmy z nebytových prostor v částce 7 813 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly ve výši 55 137 tis.  

Kč a největší část činil prodej bytů a nebytových prostor (31 417 tis. Kč).

Dalším druhem příjmů byly dotace dosažené ve výši 159 569 tis. Kč. Přesto byl tento příjem zhruba o milion 

nižší než předpokládaný rozpočet.

Výdaje
Celkové výdaje města k 31.12.2009 činily 412 732 tis. Kč, to jest byly o 33 962 tis. Kč nižší než bylo roz-
počtováno.
Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši 352 999 tis. Kč a čerpání výdajů činilo 329 598 tis. Kč, tj. úspora  

byla ve výši 23 401 tis. Kč. Nejvyšší úspora vznikla nečerpáním rezervy (15 052 tis. Kč), dále nebyly do -

čerpány sociální dávky ( úspora 1 765 tis. Kč). Na mzdových nákladech bylo uspořeno 5% a rovněž odměny 

dle motivační směrnice byly čerpány jen ze 42% (úspora 262 tis. Kč).

Kapitálové výdaje byly rozpočtovány ve výši 93 695 tis. Kč a skutečně bylo čerpáno 83 134 tis. Kč, úspora 

tedy činila 10 561 tis. Kč. Nejvyššími kapitálovými výdaji roku 2009 byly investiční akce, resp. doplatky dotací 

na ně:

–  rekonstrukce bazénu na Výšince - projekt ROP, doplatek činil 28% nákladů, tj. 23 686 tis. Kč

– investiční příspěvek Vodohospodářskému sdružení (akce Čistá Jizera) - 21 056 tis. Kč, což představuje 

    25% z celkových kapitálových nákladů

– zateplení mateřské školy speciální ul. Kosmonautů - 10 160 tis. Kč, což je 12% z celkových kapitálových 

výdajů

Hospodaření jednotlivých odborů:

Odbor správy majetku měl výdaje ve výši 74 298 tis. Kč,  tedy asi 18 % z celkových městských výdajů. 

Běžné výdaje jsou ve výši 43 317 tis. Kč, kapitálové výdaje jsou ve výši 30 981 tis. Kč a z této položky byl  

nejvyšší příspěvek určen na rekonstrukci městského bazénu (23,7 mil. Kč).

Odbor životního prostředí měl běžné výdaje 24 072 tis. Kč, z toho nejvíce, téměř 11,5 mil. Kč, činilo naklá -
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dání s odpady (svoz, sběrné dvory), další významnou položkou byla údržba městské zeleně ( 6 mil. Kč).

Finanční odbor měl jen běžné výdaje, které činí 40 880 tis. Kč. Nejvyšší položku tvoří daň z příjmu za obec,  

a to 34 mil. Kč. Tato částka je i v daňových příjmech, jelikož dle zákona o rozpočtovém určení daní je tato 

daň 100 % příjmem obce. Další položkou je úrok z úvěru ve výši 4,77 mil. Kč.

Odbor školství, kultury a sportu měl běžné výdaje ve výši 36 921 tis. Kč. Z těchto výdajů je určena částka 

16 951 tis. Kč na školství, 8 349 mil. Kč na kulturu, 1 404 tis. Kč na památky,  9 395 tis. na sport a 822 tis. na  

ostatní činnost (společenské akce, občanské záležitosti). 

Odbor cestovního ruchu měl  výdaje ve výši 2 032 tis. Kč, což je jeden z nejmenších rozpočtů odborů.

Na odboru sociálních věcí z celkových běžných výdajů ve výši 99 172 tis. Kč byla nejvyšší částka určena na  

výplatu sociálních dávek, které činily 87 475 tis. Kč. Příspěvek Zdravotně sociálním službám činil necelých 5 

mil. Kč. 

Odbor rozvoje města měl plánovány především kapitálové výdaje, a to ve výši 2 518 tis. Kč, běžné výdaje či-

nily 657 tis. Kč. Nejvyšší položkou je příplatek mimo základní kapitál  Kulturnímu centru Turnov ve výši 1 277 

tis. Kč na vybavení Střelnice a terénní úpravy. 

Zastupitelé měli v rozpočtu celkové výdaje 8 830 tis. Kč, což je opět méně než v loňském roce. V této částce 

je zahrnut i příspěvek na činnost Panochovy nemocnice Turnov ve výši 2,1 mil. korun.

Kancelář tajemníka měla v rozpočtu pouze běžné výdaje ve výši 45 548 tis. Kč. V těchto výdajích jsou za -

hrnuty mzdové náklady ve výši 40 795 tis. Kč, náklady na dopravní obslužnost ve výši 2 428 tis. Kč a ostatní.  

Mzdy zaměstnanců Města se oproti loňskému roku snížily cca o dva miliony.

Odbor vnitřních věcí čerpal náklady ve výši 11 270 tis. Kč, z toho většina (11 230 tis. Kč) byla použita na  

činnost místní správy.

Náklady na městskou policii byly čerpány ve výši 7 282 tis. Kč a 500 tisíc kapitálových nákladů na nákup ka-

merového systému.

Zásadní údaje z rozvahy k 31.12.2009
Aktiva Města byla 1.663.051.652,89 Kč, z toho dlouhodobý nehmotný majetek -      21.280.805,-   Kč

                                                                            dlouhodobý hmotný majetek    - 1.063.501.451,06 Kč

                                                                            dlouhodobý finanční majetek   -    512.022.075,85 Kč

                                                                            oběžná aktiva                          -       66.247.320,98 Kč

Pasiva celkem 1.663.051.652,89 Kč, z toho vlastní zdroje     - 1.540.394.052,48 Kč

                                                                      bankovní úvěry  -    107.408.072,60 Kč

                                                                      závazky             -      15.249.527,81 Kč

                     

FINANCOVÁNÍ 
Financování bylo rozpočtováno ve výši 9 933 tis. Kč a obsahuje přijetí úvěrů, splátky jistin úvěrů a změnu 

stavu na bankovních účtech. Skutečnost k 31.12.2009 byla 44 938 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 38357 40137 1780

Městská teplárenská Turnov 46036 46948 912

Kulturní centrum Turnov 19860 12296 -7564

Městská sportovní Turnov 6163 5257 -906

Panochova nemocnice Turnov 261068 252792 -8276

Nempra 17983 18648 665

Výsledky hospodaření organizací zřízených Městem:

Název organizace Náklady Výnosy Výsledek 
hospodaření

ZŠ Skálova 30075 30075 0

ZŠ 28. října 28126 28126 0

ZŠ Žižkova 18703 18965 262

ZŠ Mašov 4112 4126 14

SVČDM 2995 3082 87

Základní umělecká škola 11337 11552 215

ZŠ a MŠ Speciální, Kosmonautů 5810 5899 89

Městská knihovna A. Marka 3716 3781 65

Hrad Valdštejn 2225 2837 612

MŠ 28. října 3739 3769 30

MŠ Alešova 2628 2681 53

MŠ Bezručova 3903 3930 27

MŠ Mašov 2971 2998 27

MŠ Zborovská 5293 5322 29

MŠ J. Palacha 2895 3024 129

MŠ Kosmonautů 5539 5725 186

Waldorfská MŠ Hruborohozecká 3003 3003 0

Zdravotně sociální služby Turnov 32763 33173 410

Dětské centrum Turnov 2207 2368 161

(Zdroj: Drahomíra Staňková, vedoucí finančního odboru MěÚ, materiál pro ZM Závěrečný účet města)
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VI.

ŠKOLSTVÍ 2009
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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 2009 v nich neproběhly žádné zá-

sadní stavební akce, spíše drobné úpravy (v MŠ 28. října zateplení stropu, vymalování, obnova radiátorů v 

MŠ Bezručova, úpravy zahrad a venkovních hracích sestav, malování). V roce 2009 byly mateřské školy v 

podstatě zaplněny (viz níže uvedená tabulka), proto přijímání ve sporných případech z důvodu kapacity pro-

bíhalo 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, zvláštní školu a pomocnou školu. Speciální školy zřizuje Liberecký 

kraj.

Další školou, kterou zřizuje Město Turnov, je Základní umělecká škola. 

Zásadní a nejrozsáhlejší investiční akcí byla v roce 2009 rekonstrukce a zateplení Mateřské školy, Základní 

a mateřské školy speciální a Dětského centra, Kosmonautů 1640 a 1641. Celkové náklady na akci činily 11 

milionů, z toho 6 miliony přispěl ze svého operačního programu Státní fond životního prostředí.

► Střední školy ve městě jsou zřizovány Libereckým krajem. Jsou to: Gymnázium, Střední zdravotnická 

škola, Střední umělecko průmyslová škola a Vyšší odborná škola a Obchodní akademie, Hotelová škola a 

Střední odborná škola Turnov, která vznikla sloučením dvou samostatných subjektů, jak je psáno níže.

Kalendárium
► K 1.1.2009 došlo ke splynutí Integrované střední školy Turnov, Alešova 1723, a Obchodní akade-
mie a Hotelové školy, Zborovská 519. K tomuto opatření došlo na základě usnesení zastupitelstva zřizova-

tele obou příspěvkových organizací, tj. Libereckého kraje, a to i přes odpor zúčastněných. Na organizaci stu-

dia nemělo toto splynutí vliv, byly zachovány studijní obory i prostorové rozmístění. V přehledu škol je uve-

den již nový subjekt s názvem Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov.

►  V  období  od  15.  ledna  do  13.  února  probíhaly  zápisy  do  prvních  tříd  základních  škol.   Do 

turnovských škol bylo zapsáno celkem 171 dětí, konkrétně v ZŠ Skálova bylo zapsáno 43 dětí, do lavic jich 

(po přepočtu odkladů) nastoupí 41. Do ZŠ 28. října zamířilo 61 rodičů a do školy nastoupí 50 dětí. V ZŠ Žiž -

kova bylo zapsáno 47 dětí,  takže školní docházku zahájí  55 žáků.  Z uvedených čísel  je vidět  trend vy-

rovnávání zájmu  o jednotlivé školy, výrazný je zejména nárůst zájmu o školu v Mašově. Srovnání s minulými 

lety:

Škola /Počet dětí do 
1. třídy

Školní rok
2009/2010

Školní rok 
2008/2009

Školní rok 
2007/2008

Školní rok 
2006/2007

ZŠ Skálova, Turnov 43 55 50 46

ZŠ 28.října, Turnov 61 51 65 53

ZŠ Žižkova, Turnov 47 45 31 25

ZŠ Mašov 20 17 14 11

Celkem 171 168 161 135
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"Přestože meziročně počet žáků vzrostl o 3, dlouhodobě trvá klesající trend již jedenáct let a „odvedl“ z lavic 

více než 600 dětí. Je to taková jedna imaginární základní škola," uvedl vedoucí odboru školství Mgr. René 

Brož.

► Také pro rok školní rok 2009/10 byla stanovena jednotná  výše úplaty za vzdělávání - tzv. škol-
kovného. Pro nadcházející školní rok byla podepsána dohoda mezi zřizovatelem, tedy Městem, a všemi 

osmi ředitelkami mateřských škol v Turnově, která stanovuje výši tzv. školkovného na 340 Kč/ měsíc. Doho-

da je unikátní v tom, že výši školkovného sjednocuje. Pokud by bylo různé u jednotlivých mateřských škol,  

což zákon  umožňuje,  docházelo  by  ke  zbytečnému napětí  a  zájem rodičů  by mohl  být  nerovnoměrný,  

ovlivněný právě i výši úplaty za vzdělávání. 

 
► 5. března 2009 vstoupila v platnost novela školského zákona, která přinesla řadu změn, zejména 
co se týká přijímacího řízení ke studiu na středních školách:
− V prvním kole se může uchazeč přihlásit až na 3 obory vzdělání

− Přihláška se podává přímo střední škole/školám, kam se uchazeč hlásí

− Kritéria pro přijetí vyhlašuje ředitel SŠ do konce ledna

− Ředitel střední školy musí vyhlásit nejméně 2 termíny pro přijímací zkoušky

− Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, která nevypisuje přijímací zkoušky, může poslat od 22. dubna do 7. 

května; škola která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací 

zkoušky (v období od 22. dubna až 7. května)

− Přijetí je třeba potvrdit do 5 pracovních dnů od doručení kladného rozhodnutí odevzdáním zápisového 

lístku řediteli střední školy. Zápisový lístek uchazeč ze základní školy obdrží v základní škole a je jen 

jeden pro každého žáka. Zápisový lístek je možno vzít zpět a dát na jinou střední školu.

► V měsíci dubnu obdržela mateřská škola v ulici 28. října sponzorský dar ve výši 50 tis. Kč od Na-
dace Preciosa. Sponzorský dar bude využit na odpovídající zázemí dětí, zejména vybavení malé školní za-

hrady hracími prvky, jako je Černovousova věž a pružinová houpadla, a na malovací tabuli. 

► 14. května  proběhlo před budovou gymnázia slavnostní předání ocenění generála Aloise Lišky. 
Cenu již potřetí udělil školní parlament za vzornou reprezentaci školy. Oceněni byli dva studenti za přední 

místa v celorepublikové olympiádě v programování, a to sextán Jan Polášek za 6. - 7. místo a student kvinty  

Martin Zikmund za 3. místo. Od minulých ročníků se tento třetí lišil rozšířeným kulturním programem, který 

předvedl symfonický orchestr pod taktovkou Eduarda Šubrta.

Generál Liška absolvoval turnovské gymnázium, v roce 1939 emigroval a bojoval v zahraniční armádě. Dnes 

je spojován jako hrdina s druhou světovou válkou a po pádu komunismu mu bylo vráceno čestné občanství  

Turnova. Stále je v návrhu přejmenování turnovského gymnázia po této výrazné osobnosti, prozatím zůstává 

aspoň u cen nesoucích jeho jméno.

► Během druhého pololetí školního roku 2008/09 provedla Česká školní inspekce kontrolu všech 
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turnovských základních škol s následujícími výsledky:
− ZŠ Skálova :

Škola se profiluje širokou nabídkou výuky cizích jazyků,  výchovou sportovních talentů v rámci  spor-

tovních tříd, ekologickou výchovou a výchovou k udržitelnému životu a rozvojem podmínek pro vzdě-

lávání žáků s různým postižením a žáků nadaných. Podmínky pro vzdělávání na škole jsou velmi dobré, 

podporu žákům nevidomým je možno hodnotit jako příklad dobré praxe. Školní vzdělávací program je 

zpracován kvalitně, strategie školy je jasná a srozumitelná, určuje priority vedoucí ke zlepšení průběhu a 

výsledků vzdělávání.  Finanční prostředky jsou účelně využívány ve prospěch všech žáků, škola má 

vhodné prostory a vybavení umožňující plnění školního vzdělávacího programu.

−  ZŠ 28. října :

Škola klade důraz na výuku cizích jazyků, informační a komunikační technologie a estetickou výchovu. 

Je vstřícná k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pravidla pro jejich vzdělávání škola zpra-

covala.  Školní  vzdělávací  program odpovídá  těmto  podmínkám.  Škola  podporuje  všestranný  rozvoj 

osobností žáků. Postupy,  metody a prostředky uplatňované ve sledovaných hodinách vytvářejí  před-

poklady pro rozvoj klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení. Pro realizaci vzdělávání má 

škola dostatek materiálních prostředků, prostory školy jsou účelně využity.

−  ZŠ Žižkova

Škola preferuje všeobecné vzdělávání s širokou nabídkou volitelných předmětů a zájmových kroužků. 

klade důraz na získávání znalostí a rozvoj dovedností uplatnitelných v reálném životě. Se žáky se speci -

álními vzdělávacími potřebami pracuje na odborné úrovni. Školní vzdělávací program vychází z národní-

ho  programu  vzdělávání  s  ohledem na  reálné  podmínky.  Strategie  vychází  z  koncepce  školy  a  je 

konkrétní a srozumitelná. Zvolené metody a formy práce rozvíjejí osobnost žáka a směřují k naplnění klí -

čových kompetencí. Škola disponuje nadstandardními prostory pro vzdělávání, které příkladně podporují 

realizaci školního vzdělávacího programu.

Úplné znění inspekčních zpráv bylo zveřejněno na internetových stránkách Města, takže může sloužit jako 

vodítko rodičům při výběru školy.

► Ve středu 10. června proběhlo v galerii Muzea Českého ráje Loučení s mateřskou školou. Slavnost-

ní rozloučení předškoláků se "svou mateřinkou“ bylo doplněno pohádkou v podání Divadla Rolnička, ne-

chyběly ani fotografie a pamětní listy.

► U příležitosti konce školního roku se uskutečnilo setkání starostky města se zástupci základních 
škol  v Turnově.  V zasedací místnosti radnice ředitelé škol a zástupci pedagogických sborů obdrželi z ru-

kou starostky květinový dar a malou pozornost za dlouholetou a kvalitní pedagogickou činnost. Z jednotlivých 

škol to byli následující učitelé a učitelky:

– ZŠ Skálova – Mgr. Marta Drbohlavová za účasti ředitele Mgr. Romana Mareše

– ZŠ 28. října – Mgr. Jiřina Šulcová za účasti ředitele Mgr. Jaromíra Friče

– ZŠ Žižkova – Mgr. Jaromír Roubíček za účasti ředitele Mgr. Ivo Filipa

– ZŠ Mašov – Mgr. Jana Vildová za účasti ředitelky Mgr. Stanislavy Šmucrové

– ZŠ speciální a MŠ speciální – Mgr. Jana Prokešová za účasti ředitelky Bc. Dagmar Rakoušové
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– ZUŠ – Vladimíra Vydrová za účasti ředitele Mgr. Bohuslava Lédla

Při setkání se hovořilo o úspěších i problémech jednotlivých škol a přijetí strategického plánu školství v 

Turnově.

► V úterý 1. září začal nový školní rok 2009/10.   Počet základních a mateřských škol na Turnovsku se 

oproti loňskému roku nezměnil. Do základních škol v Turnově nastoupilo od září 1572 dětí, z toho do prvních 

tříd 163 dětí. Ani počty žáků se příliš nezměnily - celkový počet je o 8 nižší a prvňáčků je naopak o 4 víc než 

v loňském roce. 

Tabulky s porovnáním naplněnosti jednotlivých škol v loňském a letošním roce:

1/ Základní školy

Škola Počet žáků celkem
2009/10

Počet žáků celkem 
2008/09

 Prvňáčci 
2009/10

 Prvňáčci 
2008/09

ZŠ Skálova 560 583 42 50

ZŠ 28. října 590 595 50 51

ZŠ Žižkova 337 335 50 44

ZŠ Mašov 85 67 21 14

Celkem 1572 1580 163 159

2/ Mateřské školy:

Škola 2009/10 2008/09

MŠ 28. října 74 72

MŠ Alešova 52 50

MŠ Bezručova 65 65

MŠ Mašov 44 44

MŠ Zborovská 91 90

MŠ Jana Palacha 54 54

MŠ Kosmonautů 102 100

MŠ Waldorfská 50 50

Celkem 532 525

3/ Do speciálních škol nastoupili:  - ZŠ speciální, Kosmonautů - 14 žáků

                                                      - MŠ speciální, Kosmonautů - 30 žáků

                                                      - ZŠ speciální, Sobotecká - 79 žáků

4/ Situace v mimoturnovských mateřských školách :

Škola Kapacita 2008/09 2009/10

Mateřská škola Jenišovice 70 57 60

Mateřská škola Mírová pod Kozákovem 76 62 68

Mateřská škola Ohrazenice 39 39 39

Mateřská škola Olešnice 20 15 18

Mateřská škola Paceřice 28 28 28
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Škola Kapacita 2008/09 2009/10

Mateřská škola Přepeře 50 42 50

Mateřská škola Příšovice 50 50 48

Mateřská škola Rovensko pod  Troskami 50 50 50

ZŠ a MŠ Hrubá Skála-Doubravice 25 22 25

ZŠ Malá Skála 30 28 26

ZŠ Pěnčín 25 25 25

ZŠ Svijanský  Újezd 25 23 15

ZŠ a MŠ Tatobity 25 21 22

ZŠ a MŠ Všeň 25 24 22

CELKEM MŠ MIMO TURNOV 538 486 496

Jak vyplývá z údajů uvedených v tabulkách, turnovské mateřské školy byly naplněny, v mimoturnovských se  

ještě místa našla.

► Ve čtvrtek 1. 10. 2009 proběhlo v areálu Mateřské školy, Základní a mateřské školy speciální a Dět-
ského centra, Kosmonautů 1640 a 1641 za účasti hejtmana Libereckého kraje Stanislava Eichlera, ná-
městka  hejtmana  Radka  Cikla,  starostky  Města  Turnova  Hany  Maierové,  zástupců  vedení  Města 
Turnova,  dodavatelských  firem  a  dalších  hostů  slavnostní  předávání  rekonstruované  budovy  a 
školního hřiště.  Projekt stavebních zateplovacích prací na budově byl spolufinancován Evropskou unií – 

Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostře-

dí částkou cca 6 mil. Kč. Celkové náklady na stavbu byly cca 11 mil. Kč a město celkově zaplatí necelé 5 mil.  

Kč. Konkrétně se jednalo o celkové zateplení budovy - střechy a obvodových zdí a výměnu oken, dále byla 

provedena rekonstrukce sociálního zařízení a výmalba vnitřních prostor a vybudován chodník u venkovního 

hřiště. Revitalizace školního hřiště v hodnotě cca 1,8 milionu korun byla finančně podpořena z Norských fon-

dů. O akci je psáno v kapitole I. Průvodce rokem 2009.

Stručný přehled turnovských škol a jejich činnosti v roce 2009
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 školy 70 dětí  

byla od září 2009 navýšena na 74. Ve školním roce 2008/2009 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 nepedagogičtí pracovníci. Školní vzdělávací program vychází z Kurikula podpory zdraví 
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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, na velkou zahradu, z níž  

dostala loňského roku výpověď, byl schválen nový pozemek.

Ve školním roce 2008/2009 bylo provedeno zateplení stropu v horním patře, výměna svítidel a vymalování,  

byly zhotoveny kryty na radiátory, opraveny zdi a vestavěné skříně v 1. oddělení. Začalo vybavování malé  

školní zahrady hracími sestavami a bylo zakoupeno další drobné vybavení.

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 přehlídky mateřských škol u pří-

ležitosti otevření Střelnice (pásmo Brambory), atletické soutěže ve městě a vystoupili na Turnovské mateřin-

ce. Škola uspořádala pro děti Stezku odvahy do jeskyně Postojna, celodenní výlety -  do Oldřichova a do 

Jizerských hor, polodenní výlety po okolí, návštěvy divadelních představení, mikulášskou nadílku, tříkrálovou 

hru a další aktivity.

► 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 fungování dalších kroužků -  výtvarného kroužku, dramatického 

kroužku, zajišťuje výuku anglického jazyka a předplavecký výcvik, nově také pobyty v solné jeskyni. 

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 2008/2009 se rodiče zapojili  do společných aktivit,  např.  

Bramborového tvoření, Vánočního posezení u stromečku, oslavy Dne dětí, podařilo se také zapojit rodiče do 

ekologického programu, v jehož rámci škola zvelebuje školní zahradu. Škola se s úspěchem zapojila do sou-

těží Turnovský kos, lehkoatletický trojboj, Turnovská mateřinka, Puzzliáda, dále do přehlídky mateřských škol 

u příležitosti otevření Střelnice a dalších aktivit.

Ve sledovaném roce se dařilo podniknout menší opravy a nákupy, byl opraven plot a vstupní vrata, vyměně-

ny okapy, zakoupen pracovní stůl se svěrákem, skříňky a chladnička.

► 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 
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naplněna, běžné třídy navštěvovalo 28 a 23 dětí, speciální třídu 14 dětí.

Škola měla celkem 9 zaměstnanců, z toho 6 pedagogických pracovníků.

V oblasti vybavení a investic byla nově vybavena logopedická třída, obnoveno obložení a zrcadla v prosto-

rách umýváren a částečná obnova radiátorů po celé škole.

Vyučování a výchova byla doplněna dalšími kroužky – pokračoval kroužek angličtiny, nově byly nabízeny 

kroužky taneční a muzikoterapie, dále probíhal předplavecký výcvik, výpravy za pověstmi Českého ráje a  

možnost hry na flétničky. V rámci dalších školních aktivit probíhaly půldenní výlety do přírody Českého ráje,  

dva celodenní výjezdy do ekologického centra v Oldřichově a do Jizerských hor, děti se zúčastnily Turnovské 

mateřinky a přehlídky mateřských škol na Střelnici.

► 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 44 

dětí. 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“, zaměřený na poznávání přírody,   byl doplňován a upravován interak-

tivně během celého roku. Pedagogy byl vytvořen tříletý vzdělávací cyklus pro grafomotoriky. 

Škola 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 konaly besídky pro rodiče, hry  

a zábavy k Mikuláši, Karnevalu, rozloučení s prázdninami, polodenní tematické výlety (např. Honba za pokla-

dem), děti navštěvovaly divadlo, školu navštívil kouzelník a byl zde uspořádán koncert s přednáškou o hud-

bě latinské  Ameriky. Škola se s úspěchem účastnila Turnovské mateřinky a přehlídky mateřských škol na 

Střelnici..

Ve sledovaném roce se podařilo provést drobné opravy – oprava plotu, terénu zahrady, schodiště, zahradní-

ho domku a dalšího vybavení, byla zakoupeny nové hračky a především vybavení do školní zahrady ve  

spolupráci s Norskými fondy.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ZBOROVSKÁ 914
Ředitelka: Jana Brožová

Mateřská škola je čtyřtřídní, jedna třída je určena pro předškolní děti, dvě jsou smíšené (3 až 5 let) a jedna 

speciální - logopedická. Kapacitou 90 dětí je druhá největší v Turnově. Ve školním roce 2008/2009 ji navště -

vovalo 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 

Rámcově vzdělávacího 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 v přírodě v Jiřetíně pod Jedlovou, lehkoatletických závodů,  

zdravotního cvičení, dětem jsou předávány základy sportovních her. 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:  

společné oslavy tradic (vánoční besídka, Velikonoce, Den matek), společné výlety po Českém ráji, slavnost-
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ní rozloučení se školáky a vystoupení pěveckého kroužku Žabky.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, JANA PALACHA 1931
Ředitelka: Svatava Dékányová

Mateřská škola je dvoutřídní, má smíšená oddělení, to znamená, že jsou ve třídě společně děti od tří let, 

mají tak „svoji" paní učitelku po celou dobu docházky do MŠ (vhodné hlavně pro sourozence). Kapacita ško -

ly je 54 dětí, ve sledovaném roce bylo zapsáno 54 dětí, tedy plná kapacita. Škola měla celkem 9 zaměstnan-

ců, z toho 4 pedagogické.

Výchova a vzdělávání probíhalo podle Rámcového vzdělávacího programu, který si pedagogové uzpůso-

bovali 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. Nově byla zařazena angličtina 

hrou pro mateřské školy s lektorkou J. Prokorádiovou. Pravidelně se děti účastní také Turnovské mateřinky a  

Trojboje MŠ, letos se děti zapojily i do Puzzliády a přehlídky mateřských škol na Střelnici. 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
Ředitelka: Jarmila Fibrichová

Škola je umístěna 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 2008/2009  bylo zapsáno 

100 dětí, tedy plná kapacita. Škola má celkem 14 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, dále pak na jednotlivé didaktické činnosti na témata, která jsou  

provázána mezi třídami: - jsme zvídaví

 - povídáme, posloucháme

 - hrajeme si s písničkou

 - máme šikovné ruce

- radujeme se z pohybu

Možnosti aktivit pro děti byly rozšířeny o další kroužky: výuka hry na zobcovou flétnu, logopedická náprava,  

výtvarný kroužek, dramatický kroužek, pokračoval předplavecký výcvik. Škola se jako vždy účastnila soutěží  

Turnovská mateřinka, Turnovský kos a lehkoatletického trojboje MŠ. Ve sledovaném roce se konaly dvě be-

sídky pro rodiče, dále odpolední výlety, podzimní, předvánoční a jarní dílny pro rodiče s dětmi, drakiáda, 

mikulášská nadílka, karnevalový týden, děti navštěvovaly divadla, výstavy a další akce. 

Škola se zapojila do programu Revitalizace školních hřišť a Realizace úspor energií školských zařízení. V 

rámci těchto projektů byla školní zahrada osazena herními prvky od firmy Tomovy parky, provedeno zatep-

lení fasády, izolace střechy a výměna oken. Dále byl celý objekt vymalován a zrekonstruovány umývárny.
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► 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 2008/2009 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 mohla 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 

2008/09 to byly tyto akce: Michalská slavnost v parku u zámku Hrubý Rohozec, Martinská slavnost,  Advent-

ní slavnost, Tříkrálová hra, Masopustní nálady, Vynášení Mořeny, Velikonoční slavnost a tradiční Jánský jar -

mark, nově byla uspořádána slavnost Letnice s hrou na svatbu. Na závěr roku se konalo rozloučení se ško-

láky. Děti navštívily dopravní hřiště, vystoupení kouzelníka a další programy. V květnu děti navštívily farmu U 

Škodů a dopravní hřiště. 

Technický stav objektu je nadále špatný, proběhly jen nutné opravy. Počítá se s celkovou rekonstrukcí a  pře-

stěhováním školy do nové budovy.

Základní školy

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, SKÁLOVA UL. 600 
Ředitel školy: Mgr. Roman Mareš

Zástupce ředitele: 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., 21 tříd 4. - 9. ročníku v budově ZŠ Skálova. Ve školním roce  

2008/2009 navštěvovalo školu 538 žáků ve 27 třídách, oproti předchozímu školnímu roku byl zaznamenán 

pokles o 54 žáků.   Ve školním roce 2008/09 měla škola celkem 75 zaměstnanců, z toho 44 pedagogů + 4 

vychovatelky školní družiny, dva asistenty, 9 správních pracovníků a  13 pracovníků školní jídelny. 

Hlavní sídlo školy se nachází v historické budově z roku 1908, která je nejstarší, původně chlapeckou, ško-

lou v Turnově. Na budovu byl podán návrh na prohlášení kulturní památkou. K budově patří moderní kuchyň 

s jídelnou (kapacita cca 1000 obědů), nově rekonstruovaná tělocvična s oddechovým areálem (otevřena v  

roce 2005). Hodiny tělesné výchovy probíhaly i na sousedních sportovištích TJ Turnov a AC SYNER Turnov. 

Součástí školy je i školní družina v ul. Alešova, kde bylo ve sledovaném roce zapsáno 127 žáků v pěti oddě -

leních. Škola je spádovou oblastí pro žáky 6. a vyšších ročníků zejména pro tyto obce: Přepeře, Příšovice,  

Mírová pod Kozákovem a Ohrazenice, dále pak z Mašova, Vyskře, Všeně, Sychrova, Vlastibořic a Jenišovic. 

V roce 2008/2009 bylo dojíždějících žáků téměř 220.

Právní  subjektivitu má škola od roku 1993. Výuka probíhala na 1. stupni podle vlastního školního vzděláva -

cího programu Škola pro udržitelný rozvoj, schváleného v srpnu 2007, ve vyšších ročnících podle vzděláva-

cího programu Národní škola. Priority a zaměření: 

- škola je celostátně vedena v síti sportovních škol (atletické zaměření)
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- 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 2008-2009 nebyla uskutečněna žádnou významná investiční akce, probíhaly spíše drobné 

opravy a rekonstrukce a nákup nových pomůcek a vybavení. Byla vybudována počítačová síť na pracovišti v  

ulici Alešova, ve spolupráci s centrem pro zrakově postižené byl zajištěn pronájem termokopírky a počítače 

pro žáka se zrakovým postižením. Dále byla do Alešovy ulice zakoupena interaktivní tabule Smartboard 

(cena cca 100 tisíc korun). Bylo vymalováno šest tříd, kuchyně a opraveny olejové nátěry soklů, vyměněna 

umyvadla, rekonstruována cvičná kuchyňka, opraveny žaluzie v obou budovách. Byly zakoupeny další po-

můcky a vybavení kabinetů.

Škola má zpracovaný preventivní program sociálně patologických jevů a spolupracuje s PPP v Semilech na 

prevenci  proti  drogám, šikaně a násilným jevům. Pro žáky škola uspořádal řadu soutěží,  výcvikových a 

ozdravných pobytů, exkurzí. V letošním roce to byly i 3 zahraniční zájezdy:

- Francie - poznávací zájezd pro žáky 2. stupně

- Německo (Žitava) - advent pro žáky učící se německý jazyk

- Švédsko (Alvesta) - návštěva partnerského města a školy

Největších úspěchů v celostátním měřítku dosáhli :

- 1. místo v celostátním kole soutěže Náš svět – A. Kavalíková + dalších 9 cen bez rozlišení pořadí

- 1. místo na olympiádě mládeže v hodu míčkem - Michaela Mlejnková

- dvě 2. místa a 3. místo na sportovních hrách zrakově postižených - Lukáš Tyrychtr

- 3. místo na mistrovství republiky žactva v atletice, běh na 1500 m - Kateřina Čermáková

- 3. místo v celostátní pěvecké soutěži ZUŠ - Monika Černá

- 3. místo ve výtvarné soutěži DDM Litoměřice - Matěj Dědek

- celostátní pasování na rytířku krásného slova - Kateřina Stránská

Žáci školy se úspěšně uplatnili i v mezinárodních soutěžích:

- 1. místo na MFF Zlín, tvorba plakátu "Radost tvořit"- Lukáš Tyrychtr 

- 1. místo na mezinárodní soutěži v orientaci nevidomých na Slovensku - Lukáš Tyrychtr

- 1. místo v olympiádě pro nevidomé na Slovensku - Martin Josífek

(Zdroj: výroční zpráva školy)

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, UL. 28. ŘÍJNA 18 
Ředitel školy: Mgr. Jaromír Frič

zástupce ředitele: Mgr. Eliška Holečková, od 1.9. Mgr. Radmila Laudová

Úplná základní škola pro 1. - 9. ročník. Ve školním roce 2008/09 měla 24 tříd a vzdělávalo se tu celkem 595 

žáků z celkové kapacity 600 žáků, tedy skoro 100 %.  Škola měla celkem 60 zaměstnanců, z toho 45 peda -

115



gogických 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 jídel a školní družinu pro 140 žáků.

Ve školním roce 2008/9 probíhalo vzdělávání podle vlastního Školního vzdělávacího programu z roku 2007, 

o jehož kvalitě svědčí stálý zájem rodičů a naplnění školy. S nadanými žáky pracují učitelé individuálně. Ško-

la má široké a zajímavé spektrum nepovinných předmětů, kroužků a dalších aktivit:

– nepovinné předměty – anglický jazyk, konverzace v anglickém a německém jazyce, výtvarná výchova, hra 

na flétnu, sborový zpěv, dramatická výchova, informatika, hra na kytaru, pohybové hry, příprava pokrmů

– volitelné předměty – konverzace v dalších jazycích, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, spor-

tovní hry

– zájmové útvary – keramika, sborový zpěv, hra na kytaru 

Škola  spolupracuje  se  základní  školou  v  partnerském  městě  Jaworu.  Zatím  se  jedná  o  organizování 

společných sportovních akcí, výměnnou návštěvu žáků, účast na Festivalu přátelství. Nově se osvědčily po-

byty žáků v Žitavě.  Škola se účastní  i  dalších celoměstských akcí,  pravidelně se zapojuje například na  

Vánočních trzích, kdy má na náměstí vlastní stánek, akce Den Země (úklid turistických stezek), Den mobility 

a dalších. Ve sledovaném období se uskutečnila návštěva studentů z USA v rámci akce pořádané Mgr. 

Boudným pro děti americkým vojáků, umístěných v Evropě. Pro žáky 7. - 9. tříd byl také připraven týdenní 

zájezd do Londýna, dále zájezdy po naší republice (návštěva Planetária, Královské cesty v Praze, IQ parku v 

Liberci, muzeum Vrchlabí), divadelních představení a muzeí. 8. a 9. ročníky se zúčastnili veletrhu vzdělávání 

a práce EDUCA Liberec

Žáci školy se zúčastnili řady soutěží sportovních i vědomostních ve městě ( O pohár starostky), na úrovni  

okresu či kraje. Největších úspěchů dosáhli:

- okresní kolo olympiády v německém jazyce – 1. místo Jakub Třešňák a Kateřina Horská

- výtvarná soutěž Turnov - Jawor - 1. místo Jaroslava Sedláčková, 2. místo Eliška Gruberová

- Poetika - 1. místo Iveta Kolovratníková

- krajské kolo volejbalového turnaje - 1. místo smíšených družstev

Dále se žáci školy umístili v literární soutěži Povím ti svou pohádku, pěvecké soutěži Turnovský kos, v ori -

entačním běhu, vybíjené (Preventan Cup).

(Zdroj: výroční zpráva školy)

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, ŽIŽKOVA UL. 518
Ředitel školy: Mgr. Ivo Filip

Zástupce ředitele: Mgr. Silvie Stříbrná

Úplná základní škola pro 1. - 9. postupný ročník, vyučování probíhalo podle vlastního vzdělávacího progra -

mu Škola pro život, schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Škola patřila mezi prvních

16 pilotních škol s vlastním vzdělávacím programem. 

Škola  byla  otevřena  v lednu  1995 po  rekonstrukci  objektu  bývalých  kasáren.  Kapacita  je  800 žáků,  ve 

školním roce 2008/2009 se ve škole vzdělávalo 335 žáků v 18 třídách. Škola je spádová pro okolní obce, cca 

45% žáků dojíždí. Ve škole pracovalo 38 pedagogických pracovníků, z toho 32 učitelů, dva výchovní poradci, 

pět vychovatelek, vedoucí školního klubu a knihovny, dále tři provozní pracovníci a další správní pracovníci. 
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Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové se specializací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky. Jedním 

ze zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, k 30.9.2008 bylo integrováno 12 

žáků,  z  toho  1  žák  s  kombinovanými  vadami,   1  zrakově  postižený žák,  1  žák  s  vadou řeči,  1  žák  s 

mentálním postižením a žáci se specifickými poruchami učení, zejména dyslexií.

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 a sídlí zde turnovská pobočka Pe -

dagogicko-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 osvět -

lení. 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 dováží z kuchyně protější Obchodní akademie a hotelové školy. Ve 

sledovaném školním roce se zde stravovalo 308 žáků a 39 dospělých strávníků. Jídelna je prostorná, s upra-

venou akustikou. Strávníci si mohli vybrat pomocí magnetických snímačů ze dvou jídel. Žáci mají k  dispozici 

školní družinu, která byla ve sledovaném roce na přání rodičů rozšířena o jedno další oddělení, tedy celkem 

na 4 oddělení, odpolední školní klub pro žáky 4. a vyšších ročníků, školní bufet, školní informační centrum  

(knihovna a studovna). Kromě zdroje informací formou samostudia poskytuje knihovna i další aktivity, jako 

přednášky, výstavy, besedy, funguje zde meziknihovní služba. Škola spolupracovala s Městskou knihovnou 

Antonína Marka, Muzeem Českého ráje v Turnově, správou Chráněné krajinné oblasti Český ráj a dalšími in-

stitucemi.

Škola zajišťovala pro své žáky zájezdy na kulturní i sportovní akce, účast na soutěžích, velmi populární byl  

školní jarmark. Děti zaznamenaly řadu úspěchů v soutěžích, turnajích a olympiádách, např. v Zátopkově 

štafetě, Pythágoriádě, účastnily se celostátního kola soutěže Co jedl pan král, škola sama pořádala turnaj ve  

florbalu pro okolní školy. Veškeré dění ve škole bylo prezentováno na  vlastních webových stránkách a  v 

místním tisku, prezentaci školy sloužily i dny otevřených dveří. Velkému zájmu se těšil také školní jarmark.

(Zdroj: výroční zpráva školy)

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV – MAŠOV, U ŠKOLY 56
Ředitelka školy: Mgr. Stanislava Šmucrová

Základní škola pro 1. – 5. ročník s právní subjektivitou. Škola je čtyřtřídní, 3. a 4. ročník byl spojen (13 a 17

žáků). Jde o budovu s kompletním vybavením, školním hřištěm, velkou zahradou s oddechovým koutkem, 

dostupnou tělocvičnou a jídelnou. Školu navštěvují především žáci z okrajových částí Turnova - Mašova, Pe-

lešan Kadeřavce, dále z Kacanov, Modřišic, Podháje, Olešnice, Vyskře a Všeně.

V roce 2008/09 probíhala výuka v 1. a 2. ročníku podle vlastního výukového programu, v ostatních třídách  

podle osnov Obecné školy. Kapacita školy je 87 žáků, školní družiny 39 žáků, ve školním roce 2008/09 
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navštěvovalo školu 69 žáků. Pedagogický sbor tvořil ředitelka, tři učitelky a vychovatelka školní družiny. Dále  

měla škola dva provozní zaměstnance na částečný úvazek.

Cílem školy je udržet trend malé školy rodinného typu, individuální přístup k žákům vyžadujícím menší kolek-

tiv, má dlouholeté zkušenosti se zařazením postižených žáků do kolektivu zdravých dětí. Žákům byly rovněž  

nabídnuty zájmové kroužky - angličtina, hra na flétnu a sportovní kroužek - které jsou vedeny učitelkami ško-

ly, kroužek práce s počítačem a internetem byl zajištěn pomocí externího pracovníka. 

V roce 2008/09 se škola opět zapojila do sběrové akce v rámci Turnova, dále se žáci účastnili divadelních  

představení,  hudebních  pořadů,  bruslení,  výuky  na  dopravním hřišti,  atletické  soutěže  žáků  v  Turnově, 

turnajů ve florbalu, vybíjené, kopané, snajpru a orientačního běhu, pěvecké soutěže Turnovský kos, škola a 

družina uspořádala výlety, Dětský den a prázdninový tábor.

Opravy a nákupy byly v tomto roce zaměřeny na vzrůstající počet žáků - byly rozšířeny šatny a vytvořena  

další učebna z původní sborovny. K tomu přibyl nákup vybavení, nábytku, vymalování tříd a šaten, nátěry. 

Proběhla také úprava zahrady.

(Zdroj: výroční zpráva školy)

► SPECIÁLNÍ ŠKOLY V TURNOVĚ, SOBOTECKÁ 242
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Štoudková

Součástí školy je 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 Libe-

reckém  kraji.  Mnohdy  má  však  i  nadregionální  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.

Žáci 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

Také v roce 2009 existovaly na gymnáziu dva studijní obory – čtyřletý a osmiletý, z toho 4 třídy čtyřletého  

oboru  a  8  tříd  osmiletého.  Ve  školním roce  2008/09  navštěvovalo  turnovské  gymnázium ve  12  třídách 

celkem 366 studentů. Škola měla v daném roce 44 zaměstnanců, z toho 30 pedagogických a 14 provozních, 

někteří na částečný úvazek, v administrativě, školní jídelně a při úklidu budovy.

Gymnázium každoročně přijímá nové studenty z 27 okolních základních škol, aby je připravilo ke studiu na 

vysoké škole. Ve sledovaném roce bylo přijato 30 studentů na víceleté studium (ze 71 uchazečů) a rovněž 

30 na čtyřleté (z 56 uchazečů). Kvalitní výuka 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  
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krásné a odborné literatury.

Úspěšnost přijetí na vysoké školy se dlouhodobě pohybuje kolem 95%, v roce 2009 se ze 62 absolventů  

dostalo v prvním kole na vysokou školu 61 a jeden po odvolání.

Gymnázium Turnov pracuje podle Vzdělávacích programů pro čtyřleté a pro víceleté gymnázium, na nižším 

stupni gymnázia je používám 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.

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 2008/09

6.9. – GymplFest (v  rámci off oslav 100 let založení školy pořádal Školní parlament) 

15.9. – slavnostní shromáždění ke 100. výročí založení školy

15. až 19.9. – harmonizační týden – prima 

22. až 26.9. – harmonizační týden – 1.ročník

23.10. – beseda s prof. Věnkem ŠILHÁNEM

31.10. až 1.11. – EDUCA (veletrh vzdělávání v Tipsportaréně, prezentace školy)

8.11. – hlavní část oslav 100 let od založení Gymnázia Turnov

18.11. – beseda se spisovatelkou a překladatelkou Bárou Gregorovou

29.11. – účast na soutěži mladých historiků v Chebu

1. a 2.12. – dny otevřených dveří

3.12. – beseda s prof. Kulhánkem – Vesmír, jaký je

6.12. – abiturientský ples v rámci oslav 100 let založení školy

9.12. – beseda se spisovatelem Jaroslavem Rudišem

19.12. – sportovní den

24. až 31.1 – sportovní lyžařský kurz (sekunda)

31.1.. až 7.2.– sportovní lyžařský kurz (kvinta)

7. až 14.2. – sportovní lyžařský kurz (1.ročník)

13.2. – maturitní ples oktávy

20.2. – maturitní ples 4. ročníku

výměna oken v části budovy školy (uzavřena studovna)

8.4. – maturitní písemná práce

22. a 24.4. – přijímací zkoušky do primy a 1. ročníku

22.4. – TOBRUK (filmové představení a beseda s režisérem Václavem Marhoulem)

30.4. – Memoriál Zuzany Krejčové (úspěšná reprezentace školy)

1. až 6.5. – exkurze do Normandie (místa vylodění spojenců v červnu 1944 – 30 studentů)

18. až 21.5. – sportovní kurz septimy a 3. ročníku

25. až 28.5. – ústní část maturitních zkoušek
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25. až 27.5. – projekt Úvod do světa práce

19.  až  24.6.  –  exkurze  (Monte  Carlo,  Antibes,  Cassis,  Marseille,  Aubagne,  Verdon,  St.  Tropez,  Arles,  

Camargue – 35 studentů)

24.6. – účast studentů na cvičení IZS (30 studentů)

25. a 26.6. – sbírka pro Nadaci Euronisa Pozvedněte slabé (32 studentů)

26.6. – beseda s veterány Armády České republiky (účastníci misí)

29.6. – Síla lidskosti (film a beseda o osobnosti Nicolase Winstona)

Zahraniční aktivity školy byly ve školním roce 2008/09 omezeny na minimum, a to vzhledem k náběhu na  

nové vzdělávací programy a přípravy oslav 100. výročí školy. Nadále pokračovala obousměrná spolupráce s 

osvědčenými partnery v Sarganzenu (Švýcarsko) a Goudě (Holandsko). V rámci střednědobých cílů se škola 

zaměřila na rozvoj spolupráci se školami v Polsku, Sasku a na Slovensku.

OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, TURNOV, 
ZBOROVSKÁ 519
Ředitel školy: Ing. Milena Lednejová – do 31.12.2008 ředitelka samostatné ISŠ

Nový subjekt, který vznikl k 1.1.2009 splynutím dvou samostatných příspěvkových organizací Integrované 

střední školy Turnov, Alešova 1723, a Obchodní akademie a Hotelové školy, Zborovská 519. K tomuto opat-

ření došlo na základě usnesení zastupitelstva zřizovatele obou příspěvkových organizací,  tj.  Libereckého 

kraje, a to i přes odpor zúčastněných. Nepříjemné byly i počáteční zmatky ve vedení školy – od 1.1. do 30.6. 

2009 byl jmenován ředitelem nově vzniklé školy Mgr. Otakar Špetlík, od 1.7.2009 byl vystřídán ředitelkou 

Ing.  Milenou Lednejovou. Na organizaci  studia nemělo toto splynutí vliv,  byly zachovány studijní obory i  

prostorové rozmístění. 

Celková kapacita školy je od splynutí celkem 1380 žáků, ve sledovaném období školu navštěvovalo 885 

žáků. Počet zaměstnanců byl ve sledovaném roce 137, z toho 68 na pracovišti Zborovská a 69 na pracovišti  

Alešova. Z toho bylo 91 pedagogických pracovníků a 46 provozních a THP.

Nyní má škola dvě pracoviště, a to s následujícím oborovým obsazením:

1/ Zborovská ulice (bývalá OAHŠ)

Studijní obor Druh studia Počet tříd Počet žáků

Obchodní akademie denní s maturitou 4 119

Hotelnictví a turismus denní s maturitou 6 174

Hotelnictví denní s maturitou 2 61

Celkem 12 354

2/ Alešova ulice (bývalá ISŠ)

Studijní obor Druh studia Počet tříd Počet žáků

Obchodně podnikatelská činnost denní studijní

Podnikání denní studijní

Nástrojař denní učební

4 118

1 31

3 72
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Zámečník denní učební

Obráběč kovů denní učební

Zlatník a klenotník denní učební

Optik denní učební

Kuchař-číšník pro pohostinství denní učební

Kuchař denní učební

Číšník, servírka denní učební

Prodavač-smíšené zboží denní učební

0 0

2 23

3 56

3 45

2 39

3 65

3 64

2 18

Celkem: 26 531

Přehled další činnosti, prezentace školy a soutěží v roce 2008/09

30. srpna - Krajské dožínkové slavnosti před zámkem Sychrov

13. - 14. září 2008 - České švestkobraní v areálu Šťastná země v Radvánovicích

19. - 20. září 2008 - Dny vína a regionálních potravin - Dům kultury Liberec, ve spolupráci se společností Bo-

hemia Style

9. - 11. října 2008 - Amos 2008 - 10. ročník veletrhu vzdělávání v prostorách Eurocentra v Jablonci nad Ni -

sou

16. října 2008 - soutěž Svět patří nám 2008 - 11. ročník celostátní soutěže v oblasti cestovního ruchu. Druž-

stvo OAHŠ Turnov ve složení Helena Jurášková, Jan Ženatý a Daniel Diessner obsadilo krásné třetí 

místo.

14. -15. listopadu 2008 - Oslavy 100 let obchodního školství v Turnově

30.10.- 1.11. 2008 - EDUCA 2008 - účast na veletrhu vzdělávání v Liberci

6. listopadu 2008 - okresní kolo v košíkové chlapců - 1. místo

7. listopadu 2008 - Burza středních škol v ISŠ v Alešově ulici

12. listopadu 2008 - Metelka Austerlitz Cup - 7. ročník barmanské soutěže juniorů, David Hanus získal 2.  

místo z 28 soutěžících

14. listopadu 2008 - sportovní den OAHŠ

28. listopadu 2008 - Fernet Stock Cup 2008 na Karlštejně

4. prosince 2008 - krajské kolo ve florbalu chlapců - 3. místo

9. února 2009 - návštěva zástupců hotelové školy CEFPPA ve Štrasburku, Průmyslové a obchodní komory v 

Drážďanech a 13 francouzských studentů na několikadenním semináři

12. března 2009 - Bacardi Martini Poděbrady Cup 2009 - 8. ročník mezinárodní juniorské soutěže barmanů

31. března 2009 hostila OAHŠ SOŠ krajskou soutěž v grafických disciplínách na PC

16. dubna 2009 - soutěž Cestou do parlamentu v Krajské vědecké knihovně v Liberci - družstva školy skon-

čilo na 2. místě, Michal Václavek zvítězil v kategorii jednotlivců

16. dubna 2009 - okresní kolo turnaje v sálové kopané - škola obsadila 1. místo

V rámci zavádění nových metod práce a vzdělávání pracovaly při škole následující metodické předmětové  

komise:

- anglická komise

- komise cestovního ruchu

- komise EKO
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- komise gastronomická

- komise grafických a přírodovědných předmětů

 

► STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TURNOV, 
SKÁLOVA 373
Ředitel: Mgr. Jiří Mašek do 28.2.2009, od 1. 3. do 30.4.2009 pověřena vedením školy Ing. Pavla Bauerová, 

od 1.5.2009 jmenována Ing. Jana Rulcová

Turnovská umělecká škola se svým rokem založení 1884 řadí k nejstarším uměleckým školám v Čechách. 

Na konci školního roku 2009 oslavila 125. výročí své existence.

Kapacita školy je 200 žáků, 24 studentů VOŠ, 55 žáků na Domově mládeže. Počet žáků ve školním roce 

2008/2009 činil celkem 169 žáků v 8 třídách SUPŠ a 22 studentů ve 2 třídách VOŠ. Počet odborných peda-

gogických pracovníků byl v daném roce 39, dále 2 vychovatelky, 1 asistent pedagoga a 14 nepedagogických 

pracovníků.

Ve sledovaném roce byly vyučovány tato obory:

Škola Název oboru Druh studia Počet žáků

SUPŠ Plošné a plastické rytí kovů čtyřleté denní s maturitou 26

SUPŠ Umělecké zámečnictví a kovářství čtyřleté denní s maturitou 29

SUPŠ Zlatnictví a stříbrnictví čtyřleté denní s maturitou 59

SUPŠ Broušení a rytí drahých kamenů čtyřleté denní s maturitou 26

SUPŠ Umělecké odlévání čtyřleté denní s maturitou 29

VOŠ Restaurování kovů tříleté denní s maturitou 22

Celkem 191

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 2009 následující:

– Celkem maturantů – 33 absolventů SUPŠ, z VOŠ v tomto roce nikdo

– Dále studuje VŠ – 14

– Dále studuje VOŠ – 1

– Studuje jazykovou školu – 6

– Studuje střední školu - 3

– Zaměstnáno v oboru – 3

– Studium v zahraničí – 1

– Nezaměstnaní - 4 a 1 v dlouhodobé pracovní neschopnosti

Spolupráce s dalšími školami a institucemi:

Škola spolupracuje s mnoha kulturními institucemi jak regionálního, tak i nadregionálního charakteru – Mu-

zeum Českého ráje, Severočeské muzeum v Liberci, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Umě-

leckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní muzeum v Praze, Správa Pražského hradu, Národní galerie – 

Veletržní palác, kde má škola stálou expozici. Škola výborně spolupracuje s Městským úřadem v Turnově, 

s odbory Krajského úřadu Libereckého kraje. V rámci realizace prací spolupracuje s VŠCHT Praha, Ústavem 
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kovových materiálů. Pedagogové školy jsou zastoupeni v Komisi Ministerstva kultury ČR pro udělování re-

staurátorských  licencí,  v představenstvu  Cechu  kamenářů  v Turnově,  v Dozorčí  radě  Svazu  hodinářů  a 

klenotníků ČR a jsou spolupořadatelem každoročního veletrhu Hodiny – klenoty na výstavišti v Praze – Hole-

šovicích.

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., 

v Turnově, firma Soliter, a.s., Jablonec nad Nisou, firma ALO Praha, s.r.o., a další.

Prezentace školy, výstavy, soutěže a zakázky:

– Kamenický Šenov a naše škola - společná výstava pětileté spolupráce - Galerie Granát Turnov

– 12. ročník mezinárodního kovářského sympozia GOTHA (Německo) 

– Svinařské řetězení - kovářské sympozium

– Sklářské slavnosti Nový Bor

– 28. ročník Mezinárodního kovářského sympozia Helfštýn - studenti F. Bláha aj. J. Sameš získali 

      Cenu  Alfréda Habermanna

– výstava v Berlaymont v Bruselu - kovaná plastika F. Bláhy

– kolekce ilustrací pro knihu Oty Palounka Chtěl bys být králem – student A. Baltaev

– pamětní mosazná deska pro Orbis Nová Paka

– kolekce medailí s rytým textem pro laureáty Praemium Bohemiae

– kolekce medailí pro Svaz lyžařů ČR

– pamětní medaile ke 100. výročí ZŠ Skálova – návrh Richard Novák

– korunka pro Českou miss 2009 – návrh Barbora Štefánková

– prezentace na akcích Jičín – město pohádky, Staročeské řemeslnické trhy v Turnově a další

V roce 2008/09 byla započata výměna oken v celé budově.

► 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 2008/2009 zde studovalo 246 v devíti třídách. Počet pracovníků 

ve  sledovaném roce  činil  36,3  úvazků,  z  toho  26,5  pedagogických.  Na škole  externě  vyučuje  odborné 

předměty zhruba 15 lékařů z Panochovy nemocnice, s.r.o..

Ve školním roce 2008/2009 byly vyučovány tyto obory:

Název oboru Druh studia Počet žáků

Zdravotnický asistent čtyřleté denní s maturitou 112

Zdravotnické lyceum čtyřleté denní s maturitou 115

Ošetřovatel tříleté denní 19
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Uplatnění absolventů v roce 2009 bylo následující:

– Celkem maturantů – 74

– Dále studuje VŠ – 30

– Dále studuje VOŠ – 11

– Studuje jazykovou školu – 15

– Zaměstnáno v oboru – 16

– Zaměstnáno mimo obor – 2

Škola provozuje také Domov mládeže s kapacitou 110 lůžek, ke konci roku bylo obsazeno 84 lůžek. Během 

letních prázdnin Domov mládeže poskytuje ubytování turistům, čímž je částečně sanována ztráta tohoto za-

řízení. Školní jídelnu využívalo ve sledovaném roce 181 žáků.

Škola tradičně spolupracovala s dalšími organizacemi ve městě: Vzdělávacím centrem Turnov, Tyflocentrem, 

domovem důchodců, praxe probíhala povětšinou v turnovské Panochově nemocnici, dále v domově důchod-

ců Pohoda, Dětském stacionáři Sluníčko a v ordinacích praktických lékařů v Turnově. Dále se žáci účastnili 

charitativních akcí "Bílá pastelka“, "Den s Emilem“, "Květinový den“. Dále probíhala spolupráce s diakonií  

Emmaus v partnerském městě Niesky, škola se účastnila akcí Den Země, Den mobility a dalších akcí.

Ve školním roce 2008/2009 se podařilo renovovat dvě kuchyňky za cca 50 tisíc korun a izolaci koupelen za 

cca 90 tisíc korun v Domově mládeže. Nutnou investicí v dalším období bude výměna oken  a zateplení bu -

dovy. 

(Zdroj: výroční zpráva školy)

Ostatní školská zařízení

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, JANA PALACHA 804
Ředitelka společnosti: PaeDr. Jaroslava Dudková

Zástupce ředitelky, správce IT: Mgr. Jan Voňavka

Vzdělávací  centrum  Turnov  je  obecně  prospěšná  společnost  založená  Městem  Turnov  a  turnovskými 

středními školami. Úzce spolupracuje s Centrem dalšího vzdělávání TU v Liberci a Úřadem práce v 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. 

Personalistika:

Realizační tým tvořilo v roce 2009 osm pracovníků:

– Paedr. Jaroslava Dudková, ředitelka

– Mgr. Jan Voňavka, zástupce ředitelky

– Ing. Lenka Krupařová a Mgr. Jana Pekařová, projektové manažerky

– Mgr. Alena Jandíková, organizační manažerka

– Eva Brožová, účetní a sekretářka

– Erin Yancey a Lisa Powley, lektorky anglického jazyka
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Společnost  je  řízena  správní  radou,  v  níž  jsou  zastoupeni  členové  vedení  Města  Turnova,  Technické 

univerzity Liberec, turnovských středních škol a místních podnikatelů: PhDr. Hana Maierová, starostka města 

Turnova, předsedkyně 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 Ho-

telové školy Turnov, Ing. Václav Formánek, podnikatel, Bc. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a 

sportu MÚ Turnov.

Činnost společnosti a správní rady je kontrolována dozorčí radou, v níž jsou opět zastoupení členové z 

Města, České školské inspekce, středních škol a místních podnikatelů. Předsedou dozorčí rady je Mgr. Mi-

roslav Vávra, ředitel Gymnázia Turnov, členové - Mgr. Lenka Nováková, ředitelka SZŠ Turnov, Mgr. Karel 

Bárta, vedoucí ČŠI, Ing. Martina Drahoňovská, personální manažerka firmy Kamax, Vlasta Knoblochová, re -

ferentka odboru školství, kultury a sportu MÚ Turnov.

Základní činnosti společnosti:

Vzdělávání v rekvalifikačních, motivačních,odborných a zájmových kurzech 

Projektová činnost – příprava a realizace projektů

Poradenská činnost – profesní a kariérové poradenství

Činnost v roce 2009

V roce 2009 byla rozšířena nabídka vzdělávacích kurzů pro veřejnost, instituce, firmy a školy. V jarním se-

mestru proběhlo 27 kurzů pro veřejnost, z toho 21 jazykových, které navštěvovalo celkem 195 klientů. Pro  

firmy bylo určeno 29 kurzů.

V podzimním semestru bylo realizováno 36 kurzů pro veřejnost, z toho 16 jazykových, s celkovým počtem 

228 klientů.

1/ Akreditační činnost

V roce 2009 nabízelo VCT osm rekvalifikačních kurzů:

- Základy práce na PC

- Obsluha osobního počítače

- Anglický jazyk pro začátečníky

- Anglický jazyk pro pokročilé

- Účetnictví s využitím počítače

- Daňová evidence s využitím počítače

- Pracovník sociální péče se zaměřením na výchovnou nepedagogickou činnost

Dále bylo v nabídce 8 rekvalifikačních kurzů, celkem bylo proškoleno 81 pracovníků v sociálních službách.

2/ Evaluace a firemní kultura

V roce 2009 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.

3/ Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky

V roce 2009 pokračoval projekt, zaměřený na rozvoj psychologického poradenství na školách a na rozšíření 

nabídky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní aktivity byly zaměřeny na psycholo-

gické poradenství pro žáky, na odbornou pomoc učitelům a webovou poradnu pro rodiče a učitele.
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4/ Projekt Vzdělávejte se

V projektu ministerstva práce a sociálních věcí určený na podporu firem v obtížné ekonomické situaci VCT 

spolupracovalo s turnovskými podniky Trevos, Granát, Dipak, Grupo Antolin a Zemědělská technika Lomnice 

nad Popelkou. Pro zaměstnance byly připraveny kurzy anglického a německého jazyka, komunikace a počí-

tačové techniky. Celkem bylo vedeno 38 kurzů.

5/ Kurzy pro seniory

V roce 2009 byly zorganizovány 2 kurzy pro začátečníky a jeden pro pokročilé s názvem Základy obsluhy 

PC. V rámci projektu Senioři komunikují byly kurzy pro začátečníky zdarma.

6/ Projektová činnost

V roce 2009 bylo připraveno pět nových projektů, z toho tři v oblasti školství :

– Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka

– Nově a jinak v mateřských školách

– Zvyšování profesních kompetencí učitelů anglického jazyka

a dva v sociální oblasti:

– Vytvoření a ověření systému pomoci pro integraci

– Inovativně a profesionálně v sociálních službách

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE 5 
Ředitel: Mgr. Bohuslav Lédl

ZUŠ Turnov měla i tomto roce čtyři umělecké obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. 

Škola nabídla vzdělání nejen v klasických uměleckých oborech, ale zařadila i novější druhy umění (populární  

hudbu, jazz, folk). Žáci měli možnost účinkovat ve třech orchestrech a třech pěveckých sborech: Karmínek, 

Turnováček a Carmina, ve školním big bandu a žesťovém souboru.

Ve školním roce 2008/2009 školu navštěvovalo celkem 650 žáků, což je o 22 více než v loňském roce. - in -

dividuální hudební výuka měla 360 žáků 

- kolektivní hudební výuka 118 žáků

- výtvarný obor 105 žáků

- literárně dramatický 41 žáků

- taneční 26 žáků

Celkem se ve škole vzdělávalo 5 dospělých, a to v hudebním oboru.

Kapacita školy  je 650 žáků, škola byla tedy stoprocentně naplněna. Celkový počet pracovníků byl 39, tedy o  

jednoho pracovníka více něž loni, z toho pedagogických pracovníků 35.

Škola je jedním ze základních činitelů turnovské kultury, a to samotnými koncerty žáků, cyklem Koncerty ve  

škole, probíhají zde výstavy a podobně. Škola byla již počtvrté pořadatelem Letních mezinárodních kurzů a 

festivalu L. Janáčka a B. Martinů, rovněž čtvrtého ročníku interpretačních dílen Turnovské kytaření, dále 

festivalu Zpíváme si pro radost a dalších samostatných akcí. Škola je spolupořadatelem Interpretačních hu-

debních dílen při festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, v roce 2009 se konal jubilejní 10. ročník. Žáci školy  

účinkovali na akcích Města (Rozsvícení vánočního stromu, Turnovské vánoční trhy, vítání občánků, vernisá-

že, pietní vzpomínky a podobně). O prázdninách se konal tradiční letní tábor Pleskoty 2009, kterého se zú-
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častnilo 60 dětí.

Ve sledovaném školním roce byli 4 absolventi školy přijati na střední školy s výtvarným zaměřením. Většina  

žáků a bývalých žáků se uplatňuje v místních amatérských souborech.

V oblasti údržby budov proběhla rekonstrukce chodby v 1. patře a rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí 

budovy a přestavba učeben ve 2. a 3. patře, takže mohlo být lépe uspořádáno smyčcové a dechové hudební 

oddělení.

(Zdroj: Výroční zpráva školy)

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, TURNOV
Kosmonautů 1641

Ředitelka: Bc. Dagmar Rakoušová

Organizační členění školy: Mateřská škola speciální

                                           Přípravný stupeň v základní škole speciální

                                           Základní škola - Pomocná škola 

Mateřská škola speciální má tři třídy o celkové kapacitě 35 dětí, z toho dvě třídy pro děti s více vadami a  

jednu pro děti s autismem ve věku od 2 do 6 let. Ve sledovaném roce ji navštěvovalo 21 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. V roce  

2008/09 nebyl přípravný stupeň otevřen, v rámci pomocné školy pracovaly 4 třídy s celkovým počtem 16 

žáků s autismem a více vadami. Výuková koncepce pomocné školy vychází ze vzdělávacích programů po-

mocné školy a přípravného stupně pomocných škol, dále využívá program alternativní komunikace VOKS, 

bazální stimulaci, motoricko-senzorové nápravové terapie, metody léčebné rehabilitace, individuální i skupi-

nové tělesné výchovy, canisterapie a dalších známých metod, které se kombinují podle individuálních potřeb 

žáka. Také učebnice vlastní výroby se připravují podle schopností a možností každého žáka zvlášť.

Škola měla ve sledovaném roce celkem 17 zaměstnanců, z toho 10 pedagogických. V téže budově sídlí Dět -

ské centrum Sluníčko, pod něž patří rehabilitace a zdravotní personál. Obě organizace jsou podobného za-

měření a úzce spolupracují. Prostory školy jsou vybaveny plošinou pro bezbariérový přístup.  

Důležitá je úzká spolupráce s rodiči, zdravotnickým  personálem, dále škola spolupracuje se SPC Liberec,  

ALPA Praha, Podkrkonošskou společností, Fokusem Turnov atd. V letošním roce se děti zúčastnily diva-

delního představení Červený drak v malém divadle v Liberci a školních výletů v květnu a červnu 2009. Pro 

rodiče byla uspořádána tematická setkání k Vánocům, ke Dni matek a Dni dětí.

Budova školy a dětského centra prošla celkovou rekonstrukcí a zateplením. O této investiční akci je psáno v  

kapitole I. Průvodce rokem 2009.

► STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE – ŽLUTÁ PONORKA, HUSOVA 77
Ředitel Mgr. Karel Štrincl
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SVČDM je školské zařízení zajišťující mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže z Turnova a okolí. Zřizova-

telem střediska je Město Turnov. 

Ve školním roce 2008/20098 bylo aktivních 24 kroužků a jeden kurz,  které navštěvovalo 325 dětí a 15 

dospělých klientů. Činnost Střediska zajišťovalo 6 stálých pracovníků a 25 externích, většinou vedoucích zá-

jmových kroužků. Kroužky byly opět členěny do pěti sekcí (kulturní, výtvarná, přírodovědná, všeobecně tech-

nická a sportovní), kurz se zabýval cvičením TAI-CHI. Dále bylo středisko  pořadatelem akcí Turnovská ma-

teřinka, Turnovský kos, Turnovský štěk, sportovních soutěží, každoročně je vyhlašovatelem Nejlepšího spor-

tovce roku, vede dopravní výchovu pro 4. ročníky základních škol. Již třetím rokem spolupracovalo s Městem 

na uspořádání Týdne mobility.  Nově také středisko pořádalo měsíční burzy pro sběratele a turnaje v des-

kových hrách.

Ve školním roce 2008/2009 byly pořádány samostatné zábavné pořady a dílny:

- Karneval Žluté ponorky - březen

- Čarodějnice na hvězdárně - 30.4.2009

- Hry bez hranic - v září a v červnu

- jednou měsíčně dílny s různým zaměřením

V průběhu prázdnin probíhaly tábory a výlety s různým zaměřením, zejména s využitím vlastní táborové zá-

kladny v Krčkovicích ( sportovní tábor "Země světa" 1.7.-11.7. 2009, výtvarně divadelní tábor "Nekonečný 

příběh" 9.8. - 19.8. 2009, dále soustředění volejbalistů, orientačních běžců a další).

► Ve školním roce 2008 - 2009 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)

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

- Fotografický kroužek – Petr Marhan (SVČMD)

5/ Sportovní sekce  

- Volejbal chlapců a dívek –  V. Šonská, Mgr. J. Rakouš, J. Jarošová  

- Pohybové hry  - Mgr. Jolana Růžičková

- Orientační běh – Bc. Jindřich Kořínek 

- Fotbal – Jindřich Vít  (Přepeře)

- Florbal II – Mgr. Vítězslav  Pozdníček
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- Sportovní kroužek – Mgr. Renata Šulcová

- Šachy  -  Jana  Ježková 

- Deskové hry - Pavlína Verichová

Kurzy 

- Kurz TAI CHI – Pavel Kolář

(Zdroj: Výroční zpráva organizace)
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VII.
KULTURA, SPOLKY 

A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 2009
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Úvod
► Od 1.1.2009 začal fungovat Kulturní fond Města Turnova. Stručné informace o něm jsou uvedeny v  
kapitole I. Průvodce rokem 2009. Fond má schválenou správní radu, kterou tvoří původní kulturní ko-
mise a další dva zástupci Města - místostarosta Ing. Jaromír Pekař a Bc. Drahomíra Staňková, vedou-
cí finančního odboru. Jako "počinek" byl do fondu převeden zůstatek z loňského roku ve výši 9.600,- 
Kč, z městského rozpočtu bylo pro rok 2009 fondu přiděleno  800.000 korun jako v loňském roce.  
První kolo žádostí mělo uzávěrku 31. ledna 2009 a v řádném termínu dorazilo 70 žádostí. Z toho rada 
zamítla 2 žádosti o příspěvek na činnost a 2 žádosti o příspěvek na kulturní akci. Ostatní žádosti 
proběhly běžným postupem dle Pravidel, tj. bodováním, a návrh na jednotlivé příspěvky sestavený 
správní radou schválilo zastupitelstvo města na svém únorovém zasedání.
Částka byla rozdělena na kapitoly:

a) Přímá podpora - 329 tisíc korun

b) Akce - 352,4 tisíc korun

c) Činnost spolků - 88,1 tisíc korun

d) Publikační činnost (CD, tisk) - 39,5 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, Poetika 2009 a činnost spolku Turnovská Bohéma. Vyřazeny byly Jazzové 

hody, které přešly do kapitoly b) Kulturní akce.

Z kapitoly Kulturní akce bylo podpořeno 33 akcí. Největší částky dostaly tradiční velké festivaly - Jazzové 

hody a Neformjazzfest (20.510,- Kč), Mezinárodní festival Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů s meziná-

rodními interpretačními dílnami (příspěvek 19.580 Kč), Funkin´5 ( 18.960 Kč). 

Příspěvky na činnost spolků byly přiděleny 19 spolkům, takže výsledné částky byly nižší než loni - pohy-

bovaly se v rozmezí 3,5 až 6,5 tisíce korun, výjimku tvořila pouze kapela Hitmakers (7.820,- Kč) a spolky  

Turnovský Granátek a Citadela, které obdržely po 1350,- Kč.

Kapitola příspěvků na publikace a CD byla v tomto roce rozdělena na 4 projekty - dvě CD Vánoce live a  

Štěstí je pěkně tlustá masařka podle knihy Dagmar Landrové a dvě publikace Z Českého ráje a Podkrko-

noší, V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc. 

Kulturní dění ve městě

► DIVADLO, HUDBA, KLUBOVÉ A LITERÁRNÍ POŘADY

► Po adventní a vánoční bohaté kulturní nabídce zahájilo KCT v úterý 6. ledna úspěšným divadelním 
představením - hrou České nebe trojice autorů Cimrman - Smoljak - Svěrák v podání Divadla Járy Ci-
mrmana. Patnáctá hra oblíbených autorů přivedla na scénu zásadní postavy českých dějin, od svatého Vác-

lava přes Mistra Jana Husa po Babičku Boženy Němcové, a do hlediště plno Turnováků i přespolních - veš-

keré vstupenky byly prodány v předprodeji skoro 2 týdny předem, a to se představení konalo v Biu Ráj, kde 
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je sál pro 380 lidí.

► V pátek 9. ledna se uskutečnilo v Městském divadle představení Božský řízek - druhý kus souboru  
Nakafráno a rovněž "kasovní trhák". Takřka detektivní komedii odehrávající se v prostředí porodnice na-

psaly a sehrály Jana Tomášová, Gabriela Šťastná, Kateřina Zemenová, Kateřinu Doubravovou vystřídala po 

čas mateřských povinností Michaela Kunetková. 

► Pondělí 12. ledna patřilo rovněž místním - Turnovské divadelní studio sehrálo v Městském divadle 

představení pro děti Šaškovská pohádka. V režii Lenky Lebedové se představili dva šašci, kteří utekli z 

cirkusu a čarují z klobouku pohádkové postavičky.

► Ve středu 14. ledna došlo na klasickou hudbu - 548. Turnovský hudební večer, který byl ve zna-
mení trochu netradičního violoncellového recitálu.  Hostem byl známý virtuóz Jan Škrdlík a klavíristka 

Petra Besa Pospíšilová, zajímavostí bylo doplnění představení filmem, který běžel zároveň se živou hudební  

produkcí.

► Na druhý den, 15. ledna, hostila Střelnice rockovou a muzikálovou hvězdu - Kamila Střihavku. Kon-

cert proběhl ve velkém sále, který byl upraven k stání, na přání byla rovněž nabídnuta místa k sezení na 

balkoně. Tento večer byl 3. koncertem z řady Hudební lahůdky v sezoně 2008/09.

► V sobotu 17. ledna se konalo v Městském divadle představení Zlatovláska, a to v rámci cyklu 
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla. Pohádka v inscenaci královéhradeckého Divadla Drak byla trochu 

netradiční, ale hlavně veselá a líbila se dětem i dospělým (i porotám mnoha soutěží).

► V neděli 18. ledna proběhla netradiční kulturně vzpomínková akce v turnovské synagoze s názvem 
Slovo, světlo, paměť. 16. ledna 1943, před 66 lety, byli turnovští Židé naloženi do transportů, které je od-

vezly na smrt. Před vznikem Protektorátu čítala židovská obec v Turnově asi stovku obyvatel. Po zabrání Su-

det se tento počet zvýšil skoro na 500 osob, útrapy války však přežilo 19 lidí! Vzpomínkového podvečera se 

zúčastnilo 50 lidí, kteří uctili památku někdejších obyvatel našeho města a poslechli si poutavou přednášku 

Mgr. Pavla Jakubce.

► V Městském divadle se téhož dne uskutečnilo představení Skvrny na slunci. Zážitek z dramatu slo-

venského autora Leopolda Laholy umocnilo vynikající herecké obsazení - Jan Révai, Ondřej Kavan, Tereza 

Kostková a Karel Soukup.

► V úterý 20. ledna proběhl další Večer Na Sboře s názvem Věčný Shakespeare. Komponovaným pořa-

dem diváky provedl prof. Martin Hilský, klavírní doprovod obstaral hudební skladatel Daniel Dobiáš.

► Středa 21. ledna byla ve znamení hned tří velmi různých programů.  Dopoledne sehrálo Divadlo Ma-

těje Kopeckého z Prahy autorskou pohádku pro mateřské školy s názvem Malostranská zimní pohádka, 
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v podvečer se zájemci v Muzeu Českého ráje dozvěděli podrobnosti o vzniku chlouby naší galerie v pořadu  

nazvaném Pobytí u "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou", účinkovali J. Lustig a Eva Kordová. Večer se pak 

v Městském divadle pro velký úspěch konala repríza koncertu Veteran Club the Beatles turnovských mu-

zikantů Libora Duška, Jiřího Huška, Jiřího Pokorného a Pavla Šejna.

► V pátek 23. ledna se v Městském divadle uskutečnila světová premiéra hry Za každým rohem jes-
kyňa, která je dalším autorským počinem turnovského alternativního divadla Čmukaři.  Daniela Weis-

sová a Romana Zemenová, které ztvárnily hlavní postavy, umně spojily známé české pohádky O Smolíčkovi, 

Červená karkulka a O perníkové chaloupce. Jako obvykle, když hrají Čmukaři, divadlo bylo úplně vyprodané. 

Humorných a vkusných představení zkrátka není nikdy dost.

► V rámci cyklu Křeslo pro hosta představil Petr Kučera svou novou povídkovou knížku Příběhy z  
Turnovska. Představení se konala 26. a 27. ledna v Penzionu v Žižkově ulici a v Pohodě, spolupracovaly  

Eva Kordová a Monika Szantó.

► 1. února se ve Žluté ponorce uskutečnila Nedělní pohádka.  Tentokrát sehrál soubor Kyselé rybičky z 

Chlumce nad Cidlinou dvě princeznovské pohádky s výmluvným názvem - Princezny.

 

►  V pátek 6.  února se Střelnice rozezněla,  až rozbouřila,  energickou hudbou české elektronické 
kapely Skyline.  Kapela se představila v novém složení s frontmankou Markou Rybin. Jejich vystoupení 

navázalo na jejich zatím největší turné, kterým představili své nové album Escapism.

► Zcela jiný žánr  si  mohli  diváci  poslechnout  ve středu 11.  února v Městském divadle,  a to recitál 
manželů Evy a Bohuslava Lédlových, kteří vystoupili jako hosté 549. turnovského hudebního večera. 
Překvapením byl host koncertu -  jejich dcera Kateřina, která si s paní Evou zazpívala duet Panis Angelicus 

Césara Franca.

► V sobotu 14. února patřilo divadlo opět dětem a cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! Po-

hádkové leporelo pro nejmenší s názvem Pohádky světla a tmy předvedli členové Divadla Pohádka. Téhož 

dne se uskutečnil také turnaj Osadníci z Katanu ve Žluté ponorce, kde si mohli zasoutěžit ti odrostlejší.

► V pondělí 16. února se konal další pořad z cyklu  Křeslo pro hosta, a sice s Mgr. Pavlem Jakubcem 
a Mgr. Terezií Dubinovou. Hosté přiblížili zájemcům podrobnosti o synagoze v Turnově a problematiku ži-

dovství na Turnovsku. Akce se konala v penzionu v Žižkově ulici a den na to , 17. února, ještě v klubovně DD 

Pohoda.

► Středa 18. února přivedla na Střelnici milovníky swingu a dixielandu na pořad Jazzpaluba. Pořad 

se konal v rámci cyklu Domácí scéna, klasické jazzové standardy přednesly netradičně čtyři žestě.
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► Ve čtvrtek 19. února se v Městském divadle uskutečnilo abonentní divadelní představení Všech-
nopartička s hosty Karlem Šípem a  Josefem Náhlovským. Představení je divadelním sourozencem oblí-

beného televizního pořadu Všechnopárty, Karel Šíp tu má však jediného hosta - svého dlouholetého he-

reckého partnera a zajímavého člověka.

► Večer Na Sboře s výmluvným názvem Poezie a technika se odehrál v úterý 24. února.  Hosty pořadu 

byli PhDr. František Novotný, redaktor, básník, textař a publicista, a prof. Petr Moos, děkan fakulty dopravní  

ČVUT a bývalý ministr vlády. Besedu doplnilo vystoupení komorního sboru Babí léto z Liberce.

► 25. února proběhl 4. koncert abonentní řady Hudební lahůdky, hostem byla skupina NEŘEŽ.  Kape-

la je volným pokračováním skupiny Nerez, odkud pocházejí zakládající členové skupiny. Navazuje rovněž na 

tvorbu Jaromíra Nohavici, v jehož kapele také členové Neřež hráli.

► Ve dnech 26. února až 1. března proběhla tradiční přehlídka amatérského divadla Modrý kocour. 
Letošního 14. ročníku se zúčastnilo 17 souborů z Liberce, Turnova, Semil, Benešova, Prahy, Mnichova Hra-

diště, Náchoda, Klapého, České Kamenice a Kostelce nad Ohří. Hostem přehlídky byl již poněkolikáté pol-

ský soubor Walny teatr Warszawa. Turnovské divadelní studio A. Marek se zúčastnilo hrou Tři sestry. V rám-

ci přehlídky byla sehrána následující představení, a to v Městském divadle v Turnově, v Bio Ráj a ve velkém 

sále ZUŠ:

Čtvrtek 26.2. - Láska k bližnímu - Stopa Pg Liberec

Holky Elky - Atraktor Liberec

Tři sestry - TDS A,Marek Turnov

Pátek 27. 2. -  Alenčiny rošády - Svatopluk Benešov

Divadelní komedie - Svatopluk Benešov

Panoptikum/ Každý je někdy trapný - TS Magdalena Rychnov

Konec světa - Kamdivadlo Česká Kamenice

Svět podle Kloboučka - Černí šviháci Kostelec nad Ohří

Protentokrát mimo - LSD Liberec

Sobota 28.2. - Já nikdy - RS Liberec

Dámská šatna - Bezodezvy Liberec

Olga a ďábel - Oldstars Praha

Dziadek - Walny teatr Warszawa

Dekalog: Groh - Hrách - Artyžok a Dred Náchod

Romance pro křídlovku - Rádobydivadlo Klapý

La Kantýna - Vyrob si své letadýlko Praha

Divotvorné stavení - Teatro Hugo Semily

Neděle 1.3. -   Přes přísný zákaz dotýká se sněhu - Atraktor Liberec

Nebe - RS II Liberec

Dalskabáty, hříšná ves - Tyl Mnichovo Hradiště
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► První březnové dny patřily v kultuře dětem - 2. března proběhl v knihovně program S knížkami se ka-
marádím Evy Kordové a Aleše Resslera, den na to cyklus pořadů Dobrá a ještě lepší knížka k 80. výročí 

narození Františka Nepila a ve středu 4. března to byla výtvarná dílna ve Žluté ponorce Kouzlíme s ručním 
papírem.

► Ve středu 4. března se v KC Střelnice uskutečnil koncert Dana Bárty a skupiny Illustratosphere. 
Velký sál byl k tomuto účelu uspořádán k stání, sedící diváci mohli přijmout místo na balkoně. Na koncert za-

vítalo 400 posluchačů.

► 5. března se konal další z Večerů Na Sboře - Duhové knížky Daniely Fischerové.  V komponovaném 

pořadu vystoupil se známou spisovatelkou kytarista Pavel Púta.

► Týž den pokračoval na Střelnici cyklus Domácí scéna.  Nejprve se představila multižánrová skupina 

VLNY a hlavní program předvedla agropunkrocková skupina Ovčie kiahne z nedalekých Kacanov. Součástí 

večera byl křest druhého demosnímku Second Humus.

► Od 8. do 14. března pokračovaly v knihovně pořady pro děti. Nejprve Pohádková dílna na téma rytíři 

a další pohádkové bytosti nebo postavy z knížek Františka Nepila. Od pondělí 9. do soboty 14. března probí-

hal Týden čtení, uprostřed něhož, ve středu 11. proběhl také Pohádkový podvečer za účasti dětí z diva-

delního kroužku Turnovský Granátek.

► Ve dnech 13. až 15. března proběhla loutkářská postupová přehlídka Turnovský drahokam.   Le-

tošního 19. ročníku se zúčastnilo 15 souborů. Kromě turnovských LS Na Židli, který je zároveň pořadatelem, 

LS Čmukaři a Turnovského divadelního studia také liberecký Spojáček, Bodi Jaroměř, Ještěd Český Dub, 

Martínek Libáň a další stálí  či  noví  hosté.  Na úvod vystoupilo Divadýlko Matýsek Nový Bor s pořadem 

Honzování aneb Tři pohádky k pousmání. Do krajského kola postoupil turnovský soubor Čmukaři s předsta-

vením Za každým rohem jeskyňa. Putovní cenu diváků Turnovský drahokam získal soubor Kyselé rybičky při 

ZUŠ Chlumec nad Cidlinou. Během uvedených tří dnů navštívilo přehlídku 620 dětských diváků a 290 rodi -

čů.

► Do březnového Křesla pro hosta usedla výtvarnice Lenka Neumannová, a to v pondělí 16. a ve stře-

du 18. března.

► 18. března se uskutečnil další, už 550. koncert cyklu Turnovské hudební večery s hostem Musica 
per la cinque.  Dechové kvinteto předvedlo klasický repertoár od Karla Stamitze až po 20. století zastou-

pené Išou Krejčím.

► Ve čtvrtek 19. března vystoupili v Turnově Bratři Ebenové. Kapela uspořádala turné k vydání nového 

CD Chlebíčky, v Turnově hráli v KC Střelnice.
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► Další den, v pátek 20. března, zněla Střelnice naprosto jinými rytmy - proběhl tu totiž minifestival Česká 
rapublika.  V názvu není překlep, nýbrž se jednalo o vystoupení rapperů na pódiu, z DVD i na filmovém 

plátně.

► V sobotu 21. března se uskutečnila Mateřinka 2009. V Biu Ráj proběhlo oblastní kolo hudebně-drama-

tických vystoupení dětí z mateřských škol z Turnovska. Soutěže se zúčastnilo pět souborů z mateřských škol  

z Turnova, Přepeř a Malé Skály. Děti sehrály následující představení:

- MŠ 28. října Turnov - O dvou šnečcích, kteří se nikdy neviděli v zrcadle

- MŠ Přepeře - Krakonoš a Trautenberk

- MŠ Malá Skála - O loupežnících a statečné Kristýnce

- MŠ Zborovská - Jak pejsek s kočičkou vařili dort

- MŠ Kosmonautů - Čert a Káča

Dětská představení vhodně doplnily taneční soubory ILMA a Balleia Dance. Pro celostátní přehlídku Mate-

řinka 2009 v Nymburku byla vybrána pohádka Čert a Káča v podání dětí z MŠ Kosmonautů v Turnově.

► V pátek 27. března měli možnost milovníci činohry navštívit v turnovském Městském divadle hru Kance-
lářské krysy.  Hra německé autorky, jinak dramaturgyně hamburského národního divadla, Ingrid Laussund 

byla k pousmání i k zamyšlení, jakoby potomek Brechtových slavných kusů.

► V sobotu 28. března patřilo divadlo dětem a pohádce Čertovský telefon.  V cyklu Mámo, táto, pojďte 

se mnou do divadla ji pro turnovské diváky zahrál obnovený divadelní spolek Jirásek z Olešnice.

► Úterý 31. března přineslo hned tři různé pořady:
1) V sále Žluté ponorky se konala okresní přehlídka dětských divadelních souborů Turnovský štěk.  Soutě-

žilo pět souborů a jeden monolog:

- dramatický kroužek při ZŠ 28. října - představení Mach a Šebestová

- soubor Pampalin, literárně dramatický odbor ZUŠ Turnov - představení Tatínku, ta se ti povedla

- soubor ZŠ Hrubá Skála - pohádka Čert a Káča

- soubor MYŠ-MAŽ při ZUŠ Turnov - Stvoření světa

- soubor Není to, ani to při ZUŠ Turnov - Řecké báje

- monolog z Moliérova Harpagona - studentka gymnázia J. Kepková

Na krajskou přehlídku Dětská scéna do Liberce postoupily tři inscenace, a to Mach a Šebestová, Řecké báje 

a Tatínku, ta se ti povedla. Dále byla udělena cena poroty za inspirativní představení, kterou získal soubor  

MYŠ-MAŽ a představení Stvoření světa. Cenu diváků získal soubor Pampalin se Svěrákovou pohádkou Ta-

tínku, ta se ti povedla.

2) V Biu Ráj proběhla dvě představení pro školáky. Divadlo DRAK z Hradce Králové zde provedlo novou  

Černošskou pohádku. 

3) A večer se v Městském divadle konal 5. abonentní koncert řady Hudební lahůdky, tentokrát byla hostem 

skupina Jablkoň.
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► 3. dubna se v koncertním sále Základní umělecké školy konalo divadelní představení Postel pro 
anděla.  Komedii Jaroslava Koloděje sehráli členové KDS Jizeran z Rakous a pobavili se diváci i účinkující.

► Bohatou kulturní nabídku prvního pátku v dubnu doplnil večerní rockový koncert. Na Střelnici proběhl 3. 
dubna koncert turnovské skupiny Nothingham v rámci cyklu Domácí scéna. 

► Nedělní dopoledne 5. dubna patřilo dětem a programu Michal je kvítko.  Jeviště Bia Ráj navštívil 

klaun a komik Michal Nesvadba.

► V úterý 7. dubna proběhl v KC Střelnice Cestovatelský klub. Hosty pořadu byli Hana a Petr Baudy-

šovi a podělili se s diváky o dojmy z Laosu a Kambodže. Vyprávění bylo doplněno videosnímkem a 450 fo-

tografiemi zajímavých míst v tomto koutě světa.

►  7. dubna se konal také Velikonoční koncert Na Sboře.  Vystoupil mladý německý akordeonista Cle-

mens Bernard Winter a přednesl především duchovní skladby J.S.Bacha, V. Trojana, F.Angelise a dalších 

skladatelů.

► Na Zelený čtvrtek 9. dubna měly děti postaráno o zábavu ve Žluté ponorce, kde se konalo Veliko-
noční deskování. Mohly si tu zahrát na Dobu kamennou i vesmírné lety a vše mezi tím. Druhý den 10. dub-
na pokračoval program ve Žluté ponorce tvůrčími dílnami s názvem Rajské Velikonoce.

► V pátek 10. dubna vystoupil v cyklu Hudební lahůdky excelentní kytarista Michal Pavlíček.  Koncert 

se konal na Střelnici a jako host večera vystoupila znovuobnovená skupina Abraxas.

► Ve středu 15. dubna pokračovaly Turnovské hudební večery 551. koncertem, na němž vystoupilo 
Adamusovo trio a Emil Viklický. Skoroturnovští Adamusovci, kteří hrají také Viklického dílo, některé sklad-

by byly pro ně přímo složeny, si pozvali k hostování vynikajícího jazzového klavíristu, skladatele a improvizá-

tora Emila Viklického. Došlo i na improvizace na téma z publika.

► 17. dubna se v Městském divadle uskutečnilo představení Baronky. V zajímavé hře M. Mackenzieho 

excelovaly Eva Holubová a Zuzana Bydžovská. Představení bylo součástí abonentní divadelní řady.

► Téhož dne pokračovala Domácí scéna koncertem Big Fish Gone. Rocková skupina sestává ze zná-

mých turnovských muzikantů, kteří se již projevili i v jiných kapelách - Daniel Sedláček, Lukáš Václavík, Ma-

rek a Sýkora a Václav Brožek. Specialitou skupiny je hudební styl ground rock.

► 17. - 18. dubna se konal v městské knihovně dvoudenní seminář Poznejme židovskou tematiku, 
zaměřený na židovské památky Turnovska, Libereckého kraje i celé republiky. Zabýval se rovněž židovskou 

kulturou, zvyky, jazykem a nechyběl ani pohled na současný Izrael. Lektory semináře byli Mgr. Pavel Jaku-

bec a PhD. Terezie Dubinová.
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► V sobotu 18. dubna se v Městském divadle konalo české semifinále písničkářů a dvojic Konkurz 
Zahrady 2009. V letošním roce tu hostovali mimo jiné písničkáři Jan Kavka, Michal Němec, Romana Sulčí-

ková, Jakub Janda, dua Quasar, Hudband, Svitky a další. Podle pravidla 4+1, tj. čtyři postupující vybírá po-

rota, jednoho ostatní účastníci, postoupili do celostátního finále tito účastníci:

- Duo Svitky ( Jiří Svítek a Jiří Kyncl)

- Hudbanda (Romana Balcarová a David Oldřich)

- Duo JIR-KA (Kamila Novotná, Jiří Fryč)

- Duo Al Boss (Alena Střelečková, Luboš Maškara)

- Jakub Janda

► Ve středu 22. dubna navštívil Turnov legendární bluegrassový zpěvák Robert Křesťan a skupina 
Druhá tráva.  Koncert se konal na Střelnici a potěšil všechny, kteří občas posedí u táboráku, bez rozdílu  

věku.

► Druhý den, 23. dubna se na Střelnici uskutečnil pořad Slyšeti Pranic a jeho hosta,  opět v cyklu 

Domácí scéna. Turnovská skupina si tentokrát pozvala písničkáře, scénáristu a režiséra Bedřicha Ludvíka.

► V sobotu 25. dubna mohly děti shlédnout další pohádku z cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do 
divadla, tentokrát O Kubovi ze Smolné Lhoty.  Představení kombinuje několik známých českých pohádek 

s písničkami a žerty. Během akce byli také vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže a příjemné dopoledne bylo 

doplněno výstavkou dětských prací.

► 28. dubna zněl divadlem docela jiný žánr - koncert kapely Ty syčáci.

► Ve čtvrtek 30. dubna se kromě večerních ohňů konaly i hudební Čarodějnice. Šlo o hudební setkání 

rock & folk & funky na terase restaurace Zrcadlová koza od 18 hodin. Vystoupily kapely Helenine oči z Pre-

šova, Nevermore & Kosmonaut  Brno a domácí skupina Funk Corporation.

► Na čtvrtek 1. května bylo přichystáno hned několik převážně nových akcí. Na náměstí B. J. Horáč-
ka se konaly první Májové trhy, pořádané Kulturním centrem. Na prostranství před Střelnicí byly roze-

stavěny stánky převážně s produkty regionálního charakteru, dále občerstvení, ale i třeba sadba květin. Kul -

turní program obstarala pražská skupina Deneb.

► V mašovské sokolovně se konal 1. ročník multižánrového festivalu Hexes without Hedges (Čaro-
dějnice bez hranic).  V programu účinkovaly převážně kapely tvrdšího rázu – Rubbish, Turon, Zdvořilý Wo-

ody, dále slovenská skupina Scarlet Wings, Outcry a Plankton. Vrcholem hudební produkce byla bubenická 

show skupiny Barrel. Pořádající stejnojmenná skupina Hexes without Hedges se od loňského roku snaží v 

našem regionu podchytit spíše undergroundové proudy a dát tomuto směru určitou platformu, na níž by se  

kapely představovaly veřejnosti.
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► 1. květen - První máj - byl tradičně oslaven na Valdštejně melodramatem Máj na Máchovy verše s 
hudbou Zdeňka Zahradníčka, tentokrát ve zbrusu nové úpravě.  Kromě rolí Viléma a Jarmily provázel 

diváky vypravěč neboli  básník v jedné osobě, sbor duchů recitoval  skutečně sbor z magnetofonové na-

hrávky. Hlavních rolí se zhostili Gabriela Filippi, Ernesto Čekan a Filip Sychra a byli výborní, celkově je  tato  

nová úprava velmi působivá. Po loňské dobré zkušenosti bylo i letošní představení provedeno na nádvoří 

před starým palácem, které není průchozí a tudíž zážitky všech přítomných nebyly rušeny ostatními ná-

vštěvníky hradu. 

► 4. ročník festivalu Kytara v Českém ráji aneb Turnovské kytaření se konal 2. a 3. května, hostem le-
tošního ročníku byl světově uznávaný kytarový virtuos Pavel Steidl, žák v Turnově oblíbeného Štěpá-
na Raka.  Program začal v sobotu 2. května zkouškami kytarového orchestru COTHICA z Liberce, od 13 

hodin se konal seminář Antonína Parise o kytarových notacích a v podvečer, od 18 hodin, byl den završen 

koncertem Pavla Steidla v  galerii  Muzea Českého ráje.  Druhý den, v neděli  3.  května,  se konala  mi-
strovská dílna pod vedením Pavla Steidla a od 15 hodin opět koncert v galerii Muzea Českého ráje, v 

němž vystoupili studenti Konzervatoře Jaroslava Ježka a 35členný kytarový orchestr CORTHICA.

► V neděli 3. května se dále konal další z Večerů Na Sboře, a to Večer pro Jana, rozuměno akade-
mického malíře a básníka Jana Solovjeva. U příležitosti nově vydaných textů pro svého přítele i pro další 

posluchače vystoupili Alfréd Strejček a Štěpán Rak.

► V úterý 5. května se v Městském divadle konalo setkání s Ivankou Devátou v rámci D klubu. Zná-

mou herečku a spisovatelku na jevišti zpovídaly Eva Kordová a Dagmar Landrová, hudební doprovod obsta-

ral písničkář Pavel Půta.

► Ve čtvrtek 7. května vystoupila v KC Střelnice pražská kapela Psí vojáci, jejíž ústřední postavou je 

zpěvák, pianista, skladatel a textař Filip Topol. Samotnému koncertu předcházela DVD projekce filmu Sestra 

s hudbou skupiny Psí vojáci.

► Druhou květnovou sobotu, 9. května, zněla Střelnice jiným žánrem – vystoupila tu dechová hudba 
Jablonečanka. Sál byl připraven k poslechu i k tanci a bylo znát, že kvalitní dechovka má stále své přízniv-

ce.

► Květnové vydání Křesla pro hosta se konalo 12. května  a k povídání s Evou Kordovou se uvolila 

flétnistka, učitelka Základní umělecké školy v Turnově a členka několika místních hudebních sdružení Mo-
nika Szantó.

► Ve středu 13. května se uskutečnil jubilejní 10. ročník soutěže Turnovský kos. Zúčastnilo se 54 zpě-

váků a zpěvaček, kteří soutěžili v pěti kategoriích:

- 1. kategorie - děti z mateřských škol - soutěžilo 13 dětí, bez určení pořadí
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- 2. kategorie - žáci 6 - 8 let - zvítězil Matouš Kratzer ze ZŠ Mírová pod Kozákovem

- 3. kategorie - žáci 9 - 11 let - zvítězila Tereza Tomešová ze ZŠ 28. října v Turnově

- 4. kategorie - žáci 12 - 14 let - zvítězila Ivana Patrmanová

- 5. kategorie - mládež 15 - 18 let - první místo nebylo uděleno

►  Téhož dne se konal v Městském divadle 532. Turnovský hudební večer s názvem Turecký pochod. 
Mozartovu  známou skladbu a mnohé další  transkripce  děl  J.S.Bacha,  G.Bizeta,  L.Bernsteina  a  dalších 

předneslo neobvyklé duo marimby a saxofonu v rukou Markéty Mazourové a Kateřiny Stupkové.

► Ve čtvrtek 14. května proběhl v Městském divadle neobvyklý Cestovatelský klub s podtitulem Me-
xiko – Země slunce a muziky.   Hostem a průvodcem večera byla jindřichohradecká skupina Jen tak tak, 

která na základě svého měsíčního turné po Mexiku sestavila zajímavý pořad s promítáním a vyprávěním.  

Pořad byl zopakován druhý den dopoledne pro školy.

► 15. května patřilo turnovské divadelní jeviště představení Na konci duhy. V tragikomicky pojatém pří-

běhu o závěru života  swingové hvězdy Judy Garland excelovala Hana Maciuchová, a to včetně živého 

přednesu písní zmíněné hudební hvězdy.

► V sobotu 16. května ožila Střelnice opět divočejšími rytmy -vystoupení funkové kapely Monkey 
Bussines. Králové českého funku mimo jiné představili nové album Twilight of Jesters (Soumrak kejklířů).

► Neděle 17. května rozezněla židovskou synagogu v Turnově pořadem Hebrejské a sefardské písně 
skupina Rebelcantissimo.

► V úterý 19. května se na Střelnici konal koncert skupiny Ivan Hlas Trio. Kromě hlavního protagonisty 

zpěváka a kytaristy Ivana Hlase tvoří soubor všestranný hudebník Jaroslav "Olin" Nejezchleba (violoncello, 

kytara, tamburína, zpěv), a Norbi Kovács (kytara, zpěv). Většina koncertního repertoáru byla z nového CD 

Láska jako oliva. Před samotnými hosty vystoupila předkapela Knezaplacení.

► Ve čtvrtek 21. května patřila Střelnice Domácí scéně a kapele Outcry. Společně s předkapelou FENIX 

z Jičína a Krucipüsk a samozřejmě s diváky tu pokřtili svoje CD s názvem Reborn.

► Druhý den, v pátek 22. května, se v Městském divadle uskutečnila další repríza velmi úspěšné ko-
medie Božský řízek, která je druhou autorskou hrou dámského souboru Nakafráno. Jako vždy bylo plno. 

Před představením se ve foyeru konala také vernisáž fotografií Afrika.

► V sobotu pokračovaly přednáškové akce v židovské synagoze dalším zajímavým tématem - Bible 
židovskýma očima. Přednášela Terezie Dubinová.

► V úterý 26. května se v Městském divadle hrála komedie Manžel pro Opalu.  Úspěšná konverzační 
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komedie Johna Patricka byla svěřena hereckým mistrům - Květě Fialové, Nadě kKnvalinkové a Lubomíru 

Lipskému, což ještě umocnilo zážitek z posledního představení abonentní divadelní řady před prázdninami.

► 27. května uspořádal literárně - dramatický odbor Základní umělecké školy v Turnově  přehlídku 
nejúspěšnějších představení. Přehlídku zahájilo vystoupení nejmenších dětí s pásmem krátkých básní na 

téma Afrika.  Následoval soubor Myš-Maž pod vedením Romany Zemenové a předvedl představení Stvo-

ření světa. Soubor Pampalin pod vedením Mgr. Jany Tomášové vystoupil s pohádkou Tatínku, ta se ti poved-

la a pro nejstarší diváky bylo určeno představení Řecká báje Oidipus, které sehrál soubor Není to, ani to  

opět pod vedením Romany Zemenové.

► Téhož dne se v KC Střelnice konal přeložený, zato výjimečný cestovatelský klub, do nějž přijala 
pozvání lékařka , spisovatelka a námořní kapitánka MUDr. Karin Pavlousková. Doktorka Pavlousková 

procestovala pěšky, na kole, stopem, lodí i se psím střežením řadu evropských států, dále Aljašku, Kanadu, 

Grónsko, Tibet, Himálaje, přeplula na plachetnici tři oceány.... takže bylo co poslouchat, vyprávění doplnil i  

autorský film.

► V pátek 29. května se konala v Městském divadle premiéra turnovských ochotníků. Společnost 
bloumající veřejnosti sehrála drama O myších a lidech podle stejnojmenného románu J. Steinbecka.

► Ve středu 3. června se konaly dvě zajímavé akce. V KC Střelnice proběhla beseda se známým eko-
nomem mladé generace, členem skupiny NERV ?. Sedláčkem na téma Dopady ekonomické krize v 
širších souvislostech. Po skončení besedy ve velkém sále se ve foyeru konala autogramiáda Sedláčkovy 

knihy Ekonomie dobra a zla.

► V Městském divadle odehráli členové Divadla Ungelt hru Láska a porozumění, která je již několik se-

zon stálicí na repertoáru tohoto pražského divadla. K úspěchu hry jistě přispěly i vynikající herecké výkony 

Lindy Rybové, Davida Švehlíka a Richarda Krajča, který byl za roli Richieho nominován na Cenu Thálie.

► 4. června se uskutečnil další Večer Na Sboře na téma Jan Knob a Turnov. Komponovaný literárně hu-

dební pořad vznikl na počest 105. výročí narození této významné osobnosti, spisovatele, básníka, redaktora 

a kronikáře města. Účinkovali PhDr. Vlastislav Hnízdo, PhDr. Květoslava Hnízdová, Jitka Petrušková, texty  

recitovali Eva Kordová a Petr Pešek. Hudbou doprovázeli Eva a Bohuslav Lédlovi.

► V pátek 5. června proběhla další repríza veleúspěšné hry Naštěkaná místního souboru Nakafráno a 

další den, v sobotu 6. června následovala repríza druhé autorské hry tohoto dámského souboru Bož-
ský řízek. Jako vždy bylo vyprodáno.

► Ve dnech 6. až 23. června se konal 54. ročník hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, le-

tos potřetí jako součást Dvořákova festivalu. Festivalu se zúčastnilo 15 měst a koncerty se konaly prakticky 

každý den, dále byl divákům k dispozici Dvořákův cestovní pas, o němž je psáno výše. Na Turnovsku se 
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uskutečnily tyto akce:

● 6. června - Slavnostní zahájení festivalu u Dvořákovy pamětní desky na Sychrově, komorní koncert v 

galerii obstaral Ensemble Martinů

● 17. - 20. června - Mezinárodní interpretační dílny mladých. V rámci dílen se dále konaly:

-17. června zahájení dílen na Střelnici v Turnově, kde zazněla opera Viléma Blodka V studni nastu-
dovaná turnovskými muzikanty. V hlavních rolích vystoupili: Eva Lédlová (Lidunka), Dagmar Čemu-

sová jako host (Veruna), Karel Jakubů (Janek) a Karel Stanko (Vojtěch). Hudební doprovod obstaral Bo-

huslav Lédl na klavír, smyčcový kvartet ZUŠ odehrál intermezzo Východ měsíce, a to prosím s čelov-

kami na hlavě, aby viděli na noty (v sále pochopitelně není orchestřiště). Baletní vystoupení Jaroslava 

Kotka coby víly během intermezza způsobil, že diváci slzeli smíchy, aniž by výstup snižoval hodnotu díla.  

Vysoká hudební úroveň a úchvatná komická režie doslova strhla diváky a dokázala, že opera není mrtvá  

ani pro mladé posluchače. 

- 18. června  - lektorský koncert v galerii Muzea Českého ráje, účinkovali Michiyo Keiko, Jaroslav Ša-

roun a Dagmar Zárubová

- v sobotu 20. června - tradiční závěrečný koncert frekventantů, netradičně v galerii zámku Sychrov. 

Nutno dodat, že byla znát trochu nižší úroveň výkonů dětí, zejména v kategorii zpěv - možná hlavně pro-

to, že dochází ke generační výměně. Také se festivalu již druhým rokem nezúčastnila hudební škola z 

Niesky, avšak nechyběli zástupci školy v Idar-Obersteinu.

● - 23. června se v chrámu Narození Panny Marie odehrál vrchol letošního festivalu, závěrečný kon-
cert s provedením Stabat Mater Antonína Dvořáka. Vystoupila Hradecká filharmonie s dirigentem Pe-

terem Vrábelem, sólisté Lívia  Obručník Vénosová (soprán),  Yvona Votavová-Škvárová (alt),  Vladimír  

Doležal (tenor) a Jurij Kruglov (bas), sborové party zvládl místní Pěvecký sbor Antonín Dvořák a Smeta-

na Hradec Králové. Koncertu se zúčastnili hosté: Antonín Dvořák, vnuk skladatele, s manželkou a ame-

rický muzikolog, specialista na Dvořákovo dílo, dr. David Beveridge. Atmosféra večera byla úžasná, po 

skončení lidé vstávali a do potlesku volali Bravo, to už Turnov dlouho nepamatuje.

► 10. června vystoupil v Městském divadle básník a muzikant Vladimír Václavek.   Jeho výkon ( pě-

vecký, kytarový i hra na perkuse) byl natočen na nové CD.

► Na loučení s mateřskou školou 10. června v Muzeu Českého ráje navázal pořad Pohádky čerta Papiáše. 
Další díl z oblíbené knihy O čertovi z Jičína, který se stal školníkem, byl představen za účasti autora Mgr.  

Jana Soboty a ilustrátora Jiřího Fixla.

► V sobotu 13. června se v Městském divadle konalo neobvyklé představení Kráska z Leenane irské-
ho autora Martina McDonagha. Hra o dvou osamělých ženách na irském venkově, kterou lze označit nej-

spíš jako drama s prvky černé grotesky, si získala přízeň diváků všech věkových kategorií a získala řadu 

cen. Inscenace vznikla v koprodukci Středočeského divadla Kladno, ODEON ART SERVISu a A studia Ru-

bín, v režii Ondřeje Zajíce hráli Jana Jirásková, Jaroslava Zimová Jiří Štrébl a Ondřej Kavan.
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► V úterý 16. června mohli příznivci turnovské synagogy a vážné hudby navštívit koncert komorní 
hudby.   Představilo se Duo Brikcius, jinak manželé Anna a František Brikciovi, oba violoncellisté a zahráli 

skladby W.A.Mozarta, G.Rossiniho, G.Kleina a dalších skladatelů.

► Na Dlaskově statku uskutečnil čtvrtý ročník Řezbářského sympozia, který byl zakončen v pátek 19. červ-
na večerním pořadem s Martinem Patřičným v atriu Muzea Českého ráje.  Významná osobnost sou-

časných českých řezbářů je známa i z televizních a rozhlasových pořadů o stromech, vydal také knihu Dřevo 

krásných stromů. V průběhu pořadu byla představena jeho nová monografie.

► V sobotu 20. června hostoval v Městském divadle dokonce zahraniční soubor - rakouský Theater 
Abtenau a Theater Holzhausen. Drama Felixe Mitterena o soužití tyranského alkoholika a jeho ženy, která 

ho posléze nechá bez pomoci umřít jako by nebyl závislý na řeči -  získal řadu cen i mimo německy mluvící 

země. Pro Turnov je poctou, že v Čechách soubor vystoupil pouze v Praze, Hradci Králové a u nás.

► V sobotu 20. června se v turnovském letním kině odehrála velká streetová akce RIDEPARK.  Od-

poledne bylo věnováno sportovním aktivitám (skate, bike) a výtvarné tvorbě ve formě graffiti. Hudební složku  

obstaraly kapely Ovčie kiahně, Nuck Chorris Gang a DJś. Akci zakončilo filmové představení Paranoid park .

► 24. června byl hostem D klubu herec a moderátor Jaroslav Dušek. V pořadu účinkovali kromě hlavní-

ho protagonisty skladatel a klavírista Martin Hybler a moderátor Petr Vydra.

► V pátek 26. června se v atriu Muzea Českého ráje uskutečnil pátý ročník festivalu Funkin´Turnov 5.  
Kromě pořádající turnovské kapely Funk Corporation, která se představila s novou talentovanou zpěvačkou 

Martou Kloučkovou, účinkovaly kapely:

- HITFAKERS - česko-albánská kapela se zpěvákem Alphonsem Llupim

- PRAGUE SKA CONSPIRACY - kapela byla hvězdou festivalu, v roce 2008 získala například cenu Anděl v  

kategorii Ska& reggie

- SHOWSTATION - brněnská kapela s vynikající zpěvačkou Terezou Černochovou

- DAN BÁRTA  - držitel celé letky Andělů v kategorii zpěvák, jeho vystoupení bylo vrcholem festivalu

► V pátek 3. července byla zahájena celoprázdninová akce Turnovské kulturní léto, zahrnující celkem 
třináct hudebních vystoupení různých žánrů a na různých místech:
●  3. července - skupina Bodlák, podloubí KC Střelnice

● 10. července - Mackie Messer Band - podloubí u KC Střelnice

● 17. července - Citadela - podloubí u KC Střelnice

● 21. července - Zdeněk Bína, altán u letního kina

● 24. července - Pranic, podloubí u KC Střelnice

● 31. července - Zdvořilý Woody, podloubí u KC Střelnice

● 5. srpna - Lealoo , pražská klubová kapela, altán u letního kina

● 7. srpna - FD Band - podloubí u KC Střelnice
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● 14. srpna - HB Trio a hosté, podloubí u KC Střelnice

● 20. srpna - Táboranka, prostranství před restaurací Skalák v Turnově II.

● 21. srpna - Corcovado - podloubí KC Střelnice

● 28. srpna - Jaroslav Jerry Smejkal, jeden z nejmladších folkových kytaristů, jablonecký student a vítěz 

Folkového kvítku - podloubí KC Střelnice

● 5. září - Setkání s podzimním králem, atrium Muzea Českého ráje

Jak vyplývá z uvedeného přehledu, nejvíce akcí se uskutečnilo v pohodlí letní restaurace Střelnice, kam si 

lidé přišli odpočinout, poslechnout povětšinou místní kapely a dát si něco dobrého. Tyto akce měly také asi  

největší úspěch, a ne jen "kvůli pivu". Např. při koncertu skupiny Corcovado byla řada diváků mile překvape-

na muzikantskou úrovní kapely. Na své si přišli i milovníci dechovky. Závěrečná akce Setkání s podzimním 

králem byla rozsáhlejší, jednalo se o setkání písničkářů u příležitosti 60. narozenin Oldřicha Janoty.

► Hned v sobotu 4. července se se mohli milovníci tvrdší muziky zúčastnit festivalu KOZA 009. Letos 

podruhé se zde sešly kapely zdejší, přespolní i řada nových hostů. Mezi ně patří skoro legendární, původně  

undergroundová skupina Moriorr, Roman Dragoun a jeho kapela představili repertoár z nového alba Otlu-

čená srdce, klasický rock předvedla mladoboleslavská kapela  Syndrom a pokračovatelé skupiny Elevace 

Silent Session. Z turnovských rockerů si zde zahrály již známé kapely Nothingham, Outcry a Krucipusk a 

nováčci Clockwork Ceremony a Big Fish Gone.

► Samostatné akce pořádala také turnovská synagoga. V sobotu 4. července to byl koncert skupiny Ri-
tonello, zmíněný v rámci dění Kámen a šperk, a v sobotu 18. července přednáška Moudrost rabínů.

►  O svátečních dnech 5. a 6. července se konala rovněž už tradiční akce na Hrubém Rohozci Vítejte 
ve  starých  časech.   Prohlídky  zámku  s  průvodci  v  dobových  kostýmech  byly  zaměřeny  zejména  na 

dobovou módu od gotiky po secesi, novinkou byl i výlet do Orientu. Na nádvoří bylo umístěno menší tržiště 

středověkých řemesel.

► Loutkářský soubor Na Židli neporušil krásnou tradici letních pohádek ani o letošních prázdninách 
a připravil celkem sedm pohádkových představení na Hrubém Rohozci v cyklu Loutkáři dětem:
● 12. července zahájil místní loutkářský soubor Na Židli pohádkami O pejskovi a kočičce a O koblížkovi

● 19. července pokračoval rovněž LS Na Židli pohádkami O slepičce kropenaté a Červená karkulka

● 26.července v Turnově hostoval liberecký soubor Spojáček s pohádkou O princezně, která mluvila cizí  

řečí

● 2. srpna vystoupil loutkový soubor BOĎI z Jaroměře s představením Bajaja

● 10. srpna zahrál opět domácí soubor LS Na Židli pohádku Tři prasátka a vlk

● 23. srpna patřilo jeviště místním, LS Na Židli a pohádce Perníková chaloupka

● rovněž závěrečné představení pohádkových nedělí 30.srpna Kdo zachrání princeznu odehrál LS Na Žid-

li 

► Ve dnech 17. a 18. července se konal 24. ročník Folkové noci, letos podruhé nikoli na Frýdštejně, 
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ale v Dolánkách u Turnova. Oblíbená akce byla zahájena v 18 hodin, od 20 hodin se konal country bál s e 

skupinou Dostavník. V sobotu se pokračovalo od 11 hodin, na krytém pódiu se vystřídali Jaroslav Smejkal, 

Pavel Dobeš, Sestry Steinovy, AG Flek, Bluesberry, Robert Křesťan, Pavel Bobek a další , dnes už většinou  

legendy. od půlnoci vystoupil už od loňska očekávaný Banjo Band Ivana Mládka.

► Ve čtvrtek 6. srpna se uskutečnil v atriu muzea samostatný koncert s názvem Návrat Citadely. Po 

pětileté odmlce se znovu přihlásila tato kapela i se svými hosty skupinou Beatus a kolínskou kapelou Sorry.

► První loutkové železniční divadlo připravil loutkářský soubor Na Židli ve spolupráci se Spolkem 
přátel železnice.  Jednalo se o pohádková představení v historickém vagonu, který byl připojen k parnímu 

vláčku v rámci jeho spanilých jízd Českým rájem. Hrálo se vždy na zastávkách na Malé Skále, v Turnově a v 

Semilech.

● 8. srpna se hrála Perníková chaloupka

● 22. srpna Červená karkulka

● 29. srpna Pohádky o pejskovi a kočičce

► V sobotu 5. září bylo Kulturní léto uzavřeno prestižní akcí Podzimní král. V atriu Muzea Českého ráje 

se uskutečnil koncert k 60. narozeninám nestora českých písničkářů Oldřicha Janoty. Jako hosté a zároveň 

gratulanti vystoupili např. Vladimír Václavek, Petr Linhart, Jakub Noha, Karel Diepold, Lubica Christophori a 

další. Taková koncentrace zajímavých lidí se nevidí často.

► V neděli 6. září se uskutečnil v židovské synagoze koncert skupiny Létající rabín s názvem "Ži -
dovská hudba východní Evropy". Koncert byl předzvěstí Dnů evropského historického dědictví, které jsou 

popsány v kapitole I. Průvodce rokem 2009.

► Také další víkend mohli Turnované navštívil synagogu, a to v sobotu 12. září. Poprvé od poválečné 
devastace synagogy se zde konala židovská bohoslužba, sobotní "Šachrit", kterou provedli členové Ži-

dovské obce v Liberci ve spolupráci s komunitou Bejt Simcha z Prahy. Odpoledne pokračoval program lite-

rárním pořadem  Vzpomínka na  Jiřího Ortena,  v  němž účinkovali  Eva  Kordová,  Petr  Pešek a Monika 

Szantó.

► V neděli 13. září proběhl koncert duchovní hudby v kostele sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích. Kon-

cert rovněž patřil k programu Dnů evropského historického dědictví. Vystoupili Bohuslav Lédl - varhany a Mi -

chal Kůtek - baryton. Na programu byly Dvořákovy Biblické písně a další skladby.

► V pondělí 14. září se uskutečnil v Městském divadle v Turnově pořad Cirkus Hanky Panky. Dosud 

kontroverzně  přijímanou travesti  show předvedla  v  Čechách  nejlepší  skupina  tohoto  zaměření,  pražská 

Hanky Panky, která na pozadí cirkusového představení imitovala hvězdy jako Hanu Zagorovou, Hanu Hege-

rovou, Boney M a další.
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► V úterý 15. září patřilo divadlo cestopisnému pořadu Afrika kolem a kolem. Vyprávění Milana Řípy a 

Aleny Podhajské, kteří se vydali po černém kontinentu na kolech, doplnila řada fotografií a zajímavostí.

► Ve čtvrtek 17. září připravilo Kulturní centrum pro školní děti pořad Lidová písnička - na louce ky-
tička se zpěvačkou Lídou Helligerovou.  Neobvykle pojatý naučný program byl doplněn spoustou soutěží.

►  V pátek 18. září proběhl v židovské synagoze program Židovská mystika - kabala  k židovskému 

svátku Roš Chodeš neboli novoluní a začátku židovského roku 5770. Program byl pořádán u příležitosti Dnů 

evropského dědictví, přenášela dr. Terezie Dubinová.

► Sobota 19. září byla věnována dětem a mládeži, a to hned třemi akcemi. V městském divadle se v  
rámci cyklu Mámo, táto pojďte se mnou do divadla hrála pohádka O pejskovi a kočičce v podání hra-

deckého Divadla Drak. Na parkovišti U Raka se celé odpoledne konala Bike - skate - show s hudební pro-

dukcí DJ Cubex a večerním koncertem nové rockové kapely Big Fish Gone. A do třetice mohli Turnovští 

navštívit  hudební festival Gymplfest 101, který se konal od 17 hodin v letním kině a vystoupily převážně 

studentské a bývalé studentské kapely Bruska, Clockwork Ceremony, Compaňeros de Coger a Nothingham.

► V úterý 22. září proběhla v židovské synagoze přednášková beseda "Izrael - politika Evropské unie 
a České republiky vůči zemím Blízkého Východu". Pozvání k přednášce přijala PhDr. Jana Hybášková, 

arabistka a orientalistka, předsedkyně Evropské demokratické strany a bývalá europoslankyně.

► Ve středu 23. září koncertovala v turnovské Střelnici stálice české populární hudby - Jakub Smolík. 

► V pátek 25. září dostala na Střelnici opět prostor Domácí scéna.  Vystoupila již známá a oblíbená 

kapela rockového zaměření Rubbish.

► V úterý 29. září se uskutečnilo vynikající představení pro školáky - Hodina zpívání a zkoušení Jaro-
slava Uhlíře. Známý klavírista, skladatel a zpěvák přivezl hodinový komponovaný pořad ze známých písni-

ček i zbrusu nových skladeb a opět dokázal, že umí práci s dětmi na jedničku. Obě představení v Biu Ráj, od  

8.30 a 10 hodin, byla předem zcela vyprodána.

► Ve středu 30. září potěšilo milovníky divadla první abonentní představení sezóny - Blázinec v 1. 
poschodí.  Původní klasickou frašku F. F. Šamberka pro současné diváky upravila Kateřina Fixová a s herci  

divadelní společnosti Julie Jurišové ji nastudoval Milan Schejbal. Rovněž obsazení herci - Oldřich Navrátil, 

Martina Hudečková, Jaroslava Obermaierová a Libor Jeník předvedli v turnovském divadle opravdový he-

recký koncert.

► Ve čtvrtek 1. října proběhla v KC Střelnice přednáška RNDr. Františka Pelce Ochrana přírody u nás 
a ve světě. Po zhruba hodinové přednášce byl čas i na diskusi. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl vě-

nován Nadaci pro záchranu Jizerských hor na ekologickou výchovu dětí.
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► V pátek 2. října byla v kinokavárně v Žižkově ulici připravena akce nového typu – Víno roku. Tajem-

stvím hodnocení vín provedl přítomné odborník a poté mohli shlédnout tematicky zaměřený film Víno roku.

► Téhož dne se v Městském divadle konala  Textařská  dílna Slávka Janouška.  Téměř  tříhodinový 

program skvělých muzikantů a textařů moderovali Jakub Horák a Michal Šimíček, jako hosté se představili  

Michal Vaněk, Ivo Cicvárek, Josef Streichl, Jiří Svítek, Žofie Kabelková, Lucie Rédlová, samozřejmě Slávek 

Janoušek a řada dalších. Zároveň proběhlo ve foyeru zahájení výstavy fotografií Aleše Ostýrka Písně Tex-

tové dílny v obrazech.

► V neděli 4. října proběhl další Den otevřených dveří Střelnice pro všechny, kteří ještě neměli možnost 

si všechny prostory prohlédnout. Prohlídky s výkladem byly prováděny od 11 do 16 hodin. Odpoledne se pak 

ve velkém sále zároveň konala Dětská diskotéka s podtitulem Návrat do pohádky, kterou vedla Ilona Šul-

cová a Taneční a pohybová škola ILMA.

► 6. října měli hudební fanoušci výjimečnou příležitost navštívit koncert kanadské zpěvačky Melanie 
Dekkerové na turnovské Střelnici.  Zpěvačka s podmanivým altem navštívila Turnov v rámci evropského 

turné The Melanie Dekker trio. Doprovodil ji vynikající basista a kytarista David Marion. 

► Téhož dne pokračoval cyklus Večery Na Sboře  pořadem To první a to druhé dítě.  Autorské čtení 

spisovatelky a scenáristky Martiny Drijverové z nové humorné knížky stejného názvu doplnilo vystoupení 

písničkářky Marty Němcové.

► Ve středu 7 října se uskutečnil Turnovský hudební večer – v chrámu Panny Marie vystoupila Kate -
řina Chroboková s programem Dolcissima.  Varhanní recitál mladé umělkyně byl postaven na díle J. S. 

Bacha a jeho současníků.

► V pátek 9. října hostila Střelnice Petra Spáleného a Apollo Band, a to v rámci abonentní Hudební  
řady I.  Oblíbený zpěvák, vystupující profesionálně od konce 60. let ,hraje nyní s neméně oblíbenou kapelou 

Apollo Band ve složení S. Jelínek, F. Bittner, P. Krejča, V. Bár, T. Zahradnický  a  J. Jirsa.

► V sobotu 10. října vystoupilo v synagoze Duo TWO VOICES. Vynikající duo dvou mladých dam  Edity 

Adlerové a Jany Rychterové předneslo nejen židovské písně a šansony.

► V úterý 13. října se konala v Biu Ráj velkoplošná diashow Duhová Afrika.  Kateřina a Miloš Motani 

představili Afriku neuvěřitelně barevnou a různorodou, nechyběly záběry afrických zvířat i neznámých rostlin  

ani setkání s místními domorodci.

► 15. října koncertovala na Střelnici kapela Prague Ska Conspiracy. Původním záměrem byl projekt in-

strumentálního tělesa ze skupin Vertigo a Green Smatroll, který doznal změny příchodem zpěvačky Martiny, 
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jejíž africké kořeny a nádherný hlas posunuly těleso zcela originálním směrem. Předkapelou byl turnovský 

Traffic Jam.

► V sobotu 17. října vystoupil po delší odmlce D klub s pořadem Známky života.  Monology Thespi-

dových žen podle autorky Jane Martinové přiblížil divákům teplický D.S.The Spis s turnovskou Danou Bittne-

rovou Landrovou.

► Téhož dne odpoledne se uskutečnila v synagoze přednáška Golem o nejznámější mytické postavě 

židovské kultury.

► Cestovatelský klub pokračoval ve čtvrtek 22. října povídáním o Peru.  V Městském divadle proběhla 

neobvyklá diashow cestovatele Petra Niesiga, zároveň byla doplněna výstavou fotografií Anny a Jiřího Nová-

kových.

► V pátek 23. října proběhl Poslední parajazzový večírek na Šetřilovsku.  Skončila jedna etapa restau-

race Šetřilovsko i kapel Mackie Messer Band a Corcovado, které tu pravidelně hrály.

► Sobota 24. října nabídla dětem další pohádku z cyklu Táto, mámo, pojďte se mnou do divadla. Na 

turnovském jevišti hostovalo Malé divadélko Praha s klasickou pohádkou O Červené karkulce v loutkovém 

provedení.

►  Večer 24. října se na Střelnici konal další ročník podzimní jazzové přehlídky Free Jazz. Tentokrát 

přijaly pozvání kapely Mothers Follow Chairs, česko-slovenská skupina Pitsch Bender a turnovský Lédl Jazz 

Quintet.

► Program pondělí 26. října byl určen milovníkům divadla – Divadelní společnost HÁTA uvedla ko-
medii To byl teda silvestr. V situační komedii se zdánlivě banální zápletkou vystoupili vynikající pražští her-

ci Ivana Anderlová, Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Lucie Zedníčková, Jana Šulcová a „miláček pub-

lika“ Martin Zounar.

► Další dva dny, 27. a 28. října, patřily oslavě státního svátku . Jak je uvedeno v kapitole I. Průvodce 

rokem 2009 uskutečnila se pietní vzpomínka u pomníku Padlých ve Skálově ulici  a slavnostní večer ve 

velkém sále Střelnice.

► Ve dnech 28. října až 2. listopadu se uskutečnil 2. ročník Festivalu Střelnice, kterým začal druhý rok 

aktivního provozu nového kulturního centra v Turnově. Festival zahrnoval následující program:

● 28. října – Podzimní trhy na náměstí B. J. Horáčka od 9 do 15 hodin

● 28. října – Pandemonium od 19 hodin – inscenované čtení původního českého komiksu v režii Filipa 

Homoly

● 28. října – koncert skupiny Bellamy Moon
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● 29. října – koncert skupiny Traband od 20 hodin

● 30. října – koncert ABBA World Revival s předkapelou Hitfakers od 20 hodin

● 30. října – Irský bál

► V neděli 1. listopadu se na Střelnici konal dětský karneval, tentokrát na téma Halloween. Tanec a zá-

bavu připravila taneční a pohybová škola IMA.

► Ve středu 4. listopadu pak Střelnice ožila vzpomínkami - vystoupil Petr Kalandra Memory Band.

► V úterý 10. listopadu se v Městském divadle konalo abonentní představení Den na zkoušku. Něžná 

komedie Lumíra Olšovského potěšila stejně jako výkony hlavních protagonistů - Moniky Absolonové a Radka 

Valenty, jejich stíny zahráli Laďka Negrešová a Jan Maxián.

► V pátek 13. a v sobotu 14. listopadu se v Městském divadle v Turnově konal jubilejní 10. ročník 
přehlídky poezie a hudby Poetika 2009. V letošním roce byla přehlídka opět dvoudenní, do recitační sou-

těže se přihlásilo 59 účastníků. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích (nejstarší kategorie 18 – 25 let  

nebyla obsazena), dále byla udělena autorská cena, cena poroty, cena pořadatele a cena účastníků, tedy 

ostatních recitátorů. V jednotlivých kategoriích se nejlépe umístili: 

– kategorie 6 – 9 let – Jan Bašta, Tereza Kokinová a Pavlína Pacáková

– kategorie 10 – 13 let, která byla nejsilněji obsazena – Barbora Poláchová, Denisa Jurášová a Zuza-

na Bayramová

– kategorie 14 – 17 let – Tereza Nohýnková, Patrik Maryško a Jiří Žalský

– autorskou cenu si  odnesli  hned čtyři  soutěžící:  Iva Nadějová, Radek Bažant, Tadeáš Matěcha a 

Lukáš Vokoun

– Lukáš Vokoun získal také cenu pořadatele

– cenu poroty obdržel Tadeáš Matěcha

– cenu účastníků získala Kamila Halfarová

Letošní ročník ukázal výrazně rostoucí kvalitu vystoupení, práci s textem po stránce obsahové, jazykové i 

formální, přibylo vlastních textů, a to je dobře. Porota ve složení Alena Pospíšilová, Hana Langrová, Marek 

Sekyra, Dagmar Landrová a Václav Feštr měla skutečně nelehkou úlohu.

V hudební části v sobotu vystoupil písničkář Michal Vaněk, Iveta Marešová se skupinou 999 a Jiří Dědeček.  

Škoda, že zájem veřejnosti o tuto záslužnou akci včetně závěrečného galakoncertu byl mizivý. 

► V pátek 13. listopadu vystoupila na Střelnici místní rocková kapela Big Fish Gone, a to v rámci  
cyklu Domácí scéna.

► V úterý 17. listopadu se v KC Střelnice konal ROCKSTŘEL 09, který byl hudební oslavou výročí  
revoluce v rockovém rytmu.   Začátek celodenního festivalu byl v 10 hodin dopoledne a účastnili se ho i 

místní kapely: Apple-pine, Clokwors Ceremony, Lets Blues, Metro, OUTCRY, Ovčie Kiahne, Rubbish, Silent 

Session, Soumrak a Turon, mimo to se na poslední chvíli přihlásila ještě pražská kapela Red Baron. Celý  
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program moderovala vynikající Bára Štěpánová, vrcholem programu bylo večerní vystoupení brněnské sku-

piny Progress 2. Z místních kapel se největší přízni diváků těšila kacanovská skupina Ovčie kiahne. Během 

dne Střelnici navštívilo 230 diváků.

► V pátek 13. listopadu vystoupila na Střelnici místní rocková kapela Big Fish Gone, a to v rámci  
cyklu Domácí scéna.

► Ve středu 18. listopadu se uskutečnil další z Turnovských hudebních večerů, jehož hosty bylo Duo 
Teres. Mladí umělci Tomáš Honěk - kytara a Lucia Kopsová - housle dokázali, že i toto nástrojové spojení je  

zajímavé a dokáže interpretovat širokou škálu stylů. Přes neznámá jména umělců přítomní diváci odcházeli 

nadšeni.

► Čtvrtek 19. listopadu patřil Večeru Na Sboře a hudebně literárnímu pořadu k výročí básníka naše -
ho kraje Bohdana Kaminského.  Účinkovali osvědčení recitátoři Eva Kordová a Petr Pešek, hudební do-

provod Martin Hybler. Odborný výklad připravil PhDr. Vlastislav Hnízdo.

►  V neděli  22. listopadu byl v Městském divadle v Turnově velký ochotnický svátek - zcela výji-
mečné představení  k  devadesátinám legendárního turnovského ochotnického herce  Míly Holase. 
Turnovské divadelní studio k této příležitosti nastudovalo hru Láska až za hrob. Představení se zúčastnila 

řada hostů z divadelní obce všech úrovní i z města Turnova. Předseda Volného sdružení východočeských 

divadelníků Alexandr Gregar složil panu Holasovi poklonu slovy: „Jste patrně jediný herec v Čechách, který  

ve svých 90 letech stojí na jevišti a říká text.“ Míla Holas je také držitelem Zlatého odznaku Josefa Kajetána 

Tyla, který získá ročně jen několik lidí z celé České republiky. Se samotným oslavencem si zahráli Lenka  

Meixnerová, Jakub Chundela a Petr Haken.  

► V pondělí 23. listopadu se odehrála hudební událost zcela jiného druhu - koncert  NO NAME, ozna-
čovaný za nejvýraznější hudební událost podzimu ve svém žánru.  Na Střelnici vystoupili bratři Timkové, 

Vilo Gutray a Zoli Sallie, jako host se představila brněnská kapela Pozdní sběr, hrající ve stylu jižanského ro-

cku. 

► V úterý 24. listopadu proběhl v divadle další díl Cestovatelského klubu, tentokrát  na téma Sicílie.  
Tuto zajímavou oblast z hlediska přírody i historie představil PaeDr. Libor Turek z Trutnova.

► V pátek 27. listopadu následovala událost pro všechny milovníky středního proudu populární mu-
ziky a dobré muziky vůbec - Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše.  Před vyprodaným velkým sá-

lem Střelnice vystoupili jako hosté tři mladí zpěváci, studenti konzervatoře Veronika Savincová, Barbora Mo-

chowá a Martin Růža, a okamžitě zaujali. Vynikající hudební program doplnilo vystoupení herce divadla Ypsi-

lon Luďka Soboty, které už bylo slabší.

► V sobotu 28. listopadu byly zvány do divadla děti na další pohádku z cyklu Mámo, táto, pojďte se 
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mnou do divadla.  Tentokrát diváci shlédli veselou pohádku Pasáček vepřů.

►  Téhož dne večer se na Střelnici konal další velký rockový koncert, na němž vystoupili domácí 
kapela Funk Corporation a host Hitfakers 9. Tato desetičlenná skupina hraje muziku soul - funky - groowe 

a předvedla repertoár z díla slavných autorů J.Browna, C Duffer, M. Parkera a dalších.

► Neděle 29. listopadu byla na kulturu bohatá.  Odpoledne zahrál loutkářský soubor Na Židli ve Žluté po-

norce představení pro děti s názvem Do pohádky za zvířátky. Od 15 hodin se za obrovského zájmu diváků 

uskutečnil první letošní adventní koncert. V kostele Narození Panny Marie vystoupil vynikající mužský pě-

vecký sbor Schola gregoriana Pragensis, vedený Davidem Ebenem.  A do třetice se na náměstí Českého 

ráje konalo slavnostní Rozsvícení vánočního stromu s programem, které je popsáno v kapitole I. Průvodce 

rokem 2009.

Jak je již v posledních letech turnovskou tradicí, předvánoční čas je doslova nabitý kulturními podniky všech  

druhů a žánrů, kromě aktivity profesionální se téměř každý místní spolek chce svým posluchačům prezen-

tovat zajímavým vánočním programem. K tomu přistupují ještě zvyky skutečně adventní, jako mikulášská na-

dílka, rozdávání betlémského světla a tak dále. Tak tedy:

► V úterý 1. prosince sehrálo Dejvické divadlo na turnovském jevišti komedii 39 stupňů. Hru na mo-

tivy Hitchcockova špionážního filmu nastudoval režisér David Ondříček s vynikajícími herci Jaroslavem Ples-

lem,  Simonou  Babčákovou,  Václavem  Neužilem  a  Davidem  Novotným.  Byla  to  jedinečná  příležitost 

shlédnout představení mimo Dejvické divadlo, kde je téměř pořád vyprodáno.

►  Týž den se Na Sboře konal rovněž mimořádně zajímavý pořad Vánoce s Františkem Nepilem. 
Vzpomínkový večer k nedožitým osmdesátinám oblíbeného spisovatele a redaktora ozvláštnili hosté Zdena 

Nepilová, spisovatelova manželka, Ivana Hutařová, akademická malířka Eva Mastníková a další. V hudební 

části večera vystoupila Monika Szantó (flétna) a Hana Pernicová (klavír).

► Pátek 4. prosince patřil na Střelnici Domácí scéně a koncertu kapel Clockwork Ceremony, Zdvořilý  
Woody a Nothingham.  Jednalo se tedy o velký rockový koncert známých turnovských kapel, které se tímto 

rozloučily s rokem 2009.

► Téhož dne, 4. prosince, se v Městském divadle konala repríza autorské hry Božský řízek souboru 
Nakafráno. A opět bylo vyprodané divadlo.

►  Sobota 5. prosince a s ní mikulášské obchůzky a nadílky.  V Turnově se konaly hned tři  akce:  
Mikulášská nadílka pro děti v Muzeu Českého ráje,  a to od 14 hodin s Čertovskou pohádkou v podání 

Divadla z půdy, Mikulášská nadílka v kulturním centru Střelnice s programem v režii Taneční a pohybové 

školy ILMA, a to od 15.30 hodin a konečně Adventní posezení s paní Ljubou Skořepovou od 18 hodin 

rovněž v galerii muzea. Pořad moderoval Eva Kordová, hudbou doprovodil Martin Hybler. Večer měl ještě 

jednu zajímavost - výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na dárky pro děti z dětských domovů v 
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rámci Stromu splněných přání.

► Druhá adventní neděle 6. prosince přinesla také druhý adventní koncert, v kostele sv. Františka na 
náměstí vystoupil soubor Canto. V programu složeném převážně ze skladeb starých mistrů účinkovaly tři 

dámy - sopranistka Gabriela Eibenová, flétnistka Lucie Čistecká a cembalistka Barbara Kürstenová.

► V pondělí 7. prosince proběhlo Křeslo pro hosta, tentokrát s PhDr. Vladimírou Jakouběovou, ředi-

telkou Muzea Českého ráje a autorkou knihy V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc. Na pořad přišly také 

lidové zvyky a strava v Pojizeří. 

►  V úterý 8. prosince se konal Cestovatelský klub, tentokrát na téma Vietnam.  Vyprávění manželů 

Baudyšových doplněné obrazovým materiálem se konalo v Městském divadle.

►  Středa 9. prosince patřila opět Domácí scéně. V divadle vystoupil soubor Pranic, jako host se 
představila písničkářka Žofie Kabelková.  Vánoční program této turnovské oblíbené skupiny posluchače 

nezklamal.

► Ve čtvrtek 10. prosince se v divadle konal tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Musica Fortu-
na. Jelikož bylo vyprodáno, koncert byl opakován ještě na druhý den.

►  V sobotu 12. prosince se ve velkém sále Střelnice uskutečnil vánoční koncert Turnovského or-
chestrálního sdružení s Pěveckým sborem Antonín Dvořák a hosty, na němž byla premiérově provede-

na Missa brevis Jiřího Pavlici, současného moravského skladatele, zpěváka a hlavní postavy skupiny Hra-

dišťan. Sóla přednesli Eva Lédlová a Daniel Balatka.

► V neděli 13. prosince proběhl v kostele sv. Mikuláše 3. adventní koncert, tentokrát se Zámeckým 
saxofonovým kvartetem. Soubor pod vedením zakladatele Josefa Žemličky provedl známé skladby W. A. 

Mozarta, A. Dvořáka, G.Gershwina a dalších autorů.

► V pondělí 14. prosince provedl na jevišti turnovského v divadla Divadelní spolek  Frída hru Jako 
Thelma a Luise. Strhující příběh dvou žen, které se střetávají s mužským světem, upravil podle filmu a reží-

roval Jakub Novota, hráli Bára Munzarová, Marika Procházková, Radim Novák, Martin Trnavský a Václav 

Trnavský.

►  Ve dnech 14. - 16. prosince probíhaly v Městské knihovně Antonína Marka Vánoční hodinky v 
Knihovně.  Pestrý pořad koled, vánočního čtení, pohádek a vyprávění připravili Eva Kordová a Aleš Ressler.

► V úterý 15. prosince se konal další Turnovský hudební večer s názvem Stříbrné Vánoce. Šlo o velmi 

netradiční program hráčky na cimbál a zpěvačky Zuzany Lapčíkové a mužského pěveckého kvarteta Q VOX. 

Společně provedli moravské i české vánoční zpěvy různých období včetně slováckého folkloru.
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► Středa 16. prosince přinesla hned 3 programy: Dopoledne to bylo představení pro školáky Putování 
za vánoční hvězdou, které provedlo Divadlo Kapsa Andělská Hora, v podvečer proběhlo setkání fotografů 

pod vedením Břetislava Jansy Fotodílna na Střelnici, tentokrát na téma Šperk, ozdoba těla. Večer se pak v 

Městském  divadle  uskutečnil  Recitál  Jiřího  Schmitzera.  Oblíbený  filmový  herec,  člen  Studia  Ypsilon, 

turnovským divákům představil svou písničkářskou tvorbu.

► Ve čtvrtek 17. prosince se v divadle konal Vánoční koncert žáků ZUŠ. Předvánoční muzicírování po-

těšilo zejména rodiče žáků a další příznivce školy, ale i samotné žáky a učitele.

► V pátek 18. prosince se konal Koncert pro seniory. Adventní program přednesl Pěvecký sbor Antonín 

Dvořák a Turnovské orchestrální sdružení, opět zazněla Pavlicova Missa brevis.

► V sobotu 19. prosince zahrálo Divadlo Neklid poslední pohádku tohoto roku z cyklu Mámo, táto,  
pojďte se mnou do divadla a byla to veselá pohádka Nebojsa, provedená za účasti živých herců a mario-

net v životní velikosti.

V Kulturním centru Střelnice se téhož dne uskutečnila Vánoční diskotéka, pořádaná Blue Café jako IV. čes-

koslovenská diskotéka.

V saloonu U supa se konal nevšední koncert alternativního tria MIRUMIR s folkovým duem Tam dole 
tma. V průběhu programu bylo pokřtěno první CD turnovského tria MIRUMIR s názvem Výhledově dobrý. 

► Hlavní kulturní událostí neděle 20. prosince byl poslední čtvrtý adventní koncert. V chrámu Naro-
zení Panny Marie vystoupil zde velmi oblíbený zpěvák Jakub Pustina.  Kromě klavírního doprovodu měl 

s sebou ještě jednoho hosta - klarinetistu Michala Španka. 

►  V pondělí 21. prosince se v sále Bia Ráj konal Večer mistrů, ve kterém se představili  úspěšní 
reprezentanti  České republiky z Taneční a pohybové školy ILMA v Turnově.   O mistrovství světa v 

Liberci je psáno v kapitole I. Průvodce rokem 2009. V úvodu večera poděkovala reprezentantům starostka 

Hana Maierová.

► Pondělí 21. prosince nabídlo turnovským divákům reprízu divadelního představení Tři sestry v na-
studování Turnovského divadelního studia, konkrétně pánů Petra Dvořáka, Petra Hakena, Ivana Kunetky 

a Jana Pekaře.

►  V  úterý  22.  prosince  uzavřel  předvánoční  maraton  místních  skupin  koncert  Big  Fish  Gone 
akusticky, a to opět na Střelnici, kde se předvedla v listopadu při elektrickém hraní.

► Ve středu 30. prosince měly na Střelnici pro děti, a sice při diskotéce Dětský silvestr.  Odpoledne 

bylo plné her pohybových a tanečních her a soutěží.
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► TURNOVSKÉ KINO BIO RÁJ

► Z lednové nabídky turnovského Bia Ráj zaujalo hned několik snímků. Především to byly premiéry 
českých filmů Sněženky a machři po 25 letech, Hlídač č. 47, Kdopak by se vlka bál a Anglické jahody.  
Z dalších premiér mohli turnovští diváci vidět americkou rodinnou komedii Muzikál ze střední 3: Maturitní 
ročník, hudební horor Repo! Genetická opera, dokument Annie Leibowitz:Život objektivem, sci-fi  Den, 
kdy se zastavila Země a thriller Nebezpečný cíl rovněž z produkce USA, dále italský klubový film  režiséra 

Iosselianiho  Podzimní zahrady, a především zajímavé australské drama  Austrálie  scénáristy a režiséra 

Baze Luhrmanna, evokující klasickou ságu postav při střetu anglického městského světa a drsného života na 

australském venkově. Pro děti byly určeny snímky Broučkova rodina (ČR) a finský animovaný Sobík Niko. 
Bio Ráj uvedlo také reprízy úspěšných filmů Mamma mia! (USA) a historického velkofilmu Bathory.

► Na únor připravilo turnovské Bio Ráj únor řadu zajímavých snímků.  V rámci českých snímků ten-

tokrát vedla tvorba pro děti - pohádka Peklo s princeznou, nedělní animované pásmo Čtyřlístek pohádek 
a v podstatě nezařaditelný snímek Jana Švankmajera, promítaný v rámci cyklu Projekt 100 Něco z Alenky. 
Pro dospělé diváky to byla filmová báseň Máj, výpravně zpracovaná režisérem a kameramanem F. A. Brab-

cem, a repríza úspěšné komedie Sněženky a machři po 25 letech. Zahraniční snímky zahájilo představení 

německého filmu Upír Nosferatu,  představený rovněž jako součást cyklu Projekt 100, doplněný živým hu-

debním doprovodem v podání Martina Hüblera. Následovaly americké filmy Stmívání,  komedie  Zes Man, 
Po přečtení spalte, Kamarádova holka, Lovecká sezona 2, dále pak drama Výměna a animovaný snímek 

Říše hraček. Francouzská kinematografie se představila premiérou thrilleru Veřejný nepřítel č. 1: Epilog, 
Španělsko snímkem  Deník nymfomanky  a třetím filmem v rámci Projektu 100 byl  v únoru argentinský 

černobílý film Anténa z roku 2007. 

► Březnovým filmovým premiérám dominovaly dvě  české komedie - Líbáš jako bůh režisérky Marie 

Poledňákové a Nestyda podle bestselleru Michala Viewegha v režii Jana Hřebejka. Třetí česká  premiéra, 

drama Iva Trajkova Ocas ještěrky, stála trochu v pozadí zmíněných dvou. Dále mohli diváci shlédnout ame-

rický animovaný film Cesta na Měsíc, vybavený technologií 3D a určený všem generacím. V rámci Projektu 

100 byl promítnut japonský snímek z roku 1954 Sedm samurajů, britský animovaný film Farma zvířat, dra-

ma USA Rekviem na sen a německo-francouzský horror  Nosferatu - fantom noci z roku 1979.  Vzácná 

byla také premiéra slovenského filmu Cinka panna, protože tvorba našich sousedů je nyní málo k vidění. Ki-

nematograficky nejzajímavější premiérou byl izraelský animovaný válečný film Valčík s Bašírem. Netradiční 

dokument je mladším sourozencem projektu Persepolis. Dále byly promítnuty filmy  Podivuhodný případ 
Benjamina Buttona ( USA/ Velká Británie) - rodinné drama podle F.S. Fitzgeralda, Che Guevara revoluce 
(Francie/ USA), rodinná americká komedie  Pohádky na dobrou noc,  válečný thriller  Valkýra  (USA, Ně-

mecko), americký horror Underwordl: Vzpoura Lycanů, francouzský dokument Zamilovaná zvířata a ame-

rický fantasy film Město Ember. Nechyběl ani program filmů pro děti: v rámci Bijásku se představil americký 

animovaný film o robotu VALL-I, rovněž americký loutkový Příběh o Zoufálkovi, pásmo oblíbených pohádek 
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Zdeňka Milera Krtek a hodiny.

► Filmová představení Bia Ráj přinesla v dubnu opět mnohá překvapení, premiéry, ale i osvědčené 
kusy.   Česká premiéra byla tentokrát jediná - thriller  Normal  podle skutečného případu sériových vražd. 

Dubnová představení začala americkým dramatem Nouzový východ, dalším snímkem byla zajímavá kopro-

dukce Česka, Slovenska a Japonska Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny.  Animovaný příběh od-

ložených hraček, bydlících na půdě, byl určen zejména dětským divákům, režie Jiřího Bárty (např. film Kry-

sař), slibovala kvalitu. Od 3. do 5. dubna byl promítán očekávaný film v koprodukci Francie, Británie a Itálie 

Vévodkyně o pratetě princezny Diany, která měla neobvykle podobný osud. Následovaly americké snímky 

Růžový panter 2, drama Milk, reprízy Cesty na Měsíc a Mamma mia!, animovaná komedie Horton, opět 

komedie Marley a já, Monstra vs. Vetřelci (3D) a psychologický snímek Sedm životů. Za zvláštní zmínku v 

plejádě amerických filmů stojí uvedené drama Milionář z chatrče. Je to sugestivní příběh chlapce, který se z 

nepředstavitelné bídy v indickém slamu dostane do televizní hry o 20 milionů rupií. Překvapující jsou i výko-

ny indických herců v čele s malým Devem Patelem. Do výčtu dubnové dramaturgie zbývá doplnit francouz-

ský akční snímek Kurýr 3  a dětská představení  Bolt - pes pro každý případ a Požár v Kocourkově.  V 

rámci Projektu 100 shlédli diváci původní americké zpracování legendárního horroru Psycho a v rámci fil-

mového klubu belgické drama  Mlčení Lorny.  Dále byl pro filmové fanoušky připraven filmový seminář na 

téma MFF Zbliženia v polské Jelení Hoře. Obsahoval filmy hrané, animované i samostatné klipy. Seminář se 

konal 27. dubna.

► Květnová nabídka Bia Ráj  začala americkým dramatem ze světa nejvyšší politiky Duel Frost Nixon. 
Následovaly filmy rovněž z produkce USA: horror  Nenarození,  drama  Pochyby,  čtvrtý díl  akční  série z 

prostředí rychlých aut Rychlí a zběsilí, komedie Sex drive, Válka nevěst, Báječný svět shopholiků a  Až 
tak moc tě nežere, posledním americkým snímkem uvedeným v květnu bylo válečné drama Odpor. Italská 

kinematografie se představila neobvykle syrovým dramatem z prostředí neapolské mafie s názvem Gomora. 
Také německý snímek Baader Meinhof komplex řeší závažné lidské drama novinářky, stojící proti krvavé-

mu potlačení demonstrací v Berlíně v roce 1967. Československé podobenství  Případ pro začínajícího 
kata byl promítán v rámci Filmového klubu, stejně jako další český film El paso. Drama je inspirováno sku-

tečnými osudy romské vdovy, matky devíti dětí. V závěru měsíce byl reprízován úspěšný film Marie Poledňá-

kové Líbáš jako bůh. 

Od svátečního víkendu 8. - 9. května začalo o víkendech promítat také letní kino, kde byly uvedeny filmy 

Rychlí a zběsilí, britský snímek Happy-go-lucky, americká komedie Madagaskar 2 a osvědčená česká ko-

medie Líbáš jako bůh.

► Červnová filmová představení byla hrána jednak v budově Bia Ráj, dále pak o víkendech za pěkné-
ho počasí hrálo letní kino ve Skálově ulici.  V budově mohli diváci shlédnout americký snímek Andělé a 
démoni,  jakési pokračování Šifry mistra Leonarda od stejného týmu realizátorů a s Tomem Hanksem v 

hlavní roli. Další čtyři premiéry byly rovněž americké provenience, a to komedie Noc v muzeu 2, akční sní-

mek s vědecko-fantastickými prvky X Men origins: Wolverine, horor Krvavý Valentýn a drama válečného 

veterána  Gran Torino.  Americký monopol porušil  česko-italský snímek  Proměny,  který natočil  nejmladší 
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režisér všech dob - Tomáši Řehoškovi  bylo při  práci  na filmu dvacet let.  Francouzskou kinematografii  v  

červnu zastupoval dokument HOME, rozsáhlý cestopis, který se zasvěceně a neotřele věnuje hned 50 ze-

mím světa. Následovaly opět americké snímky: horor Pátek třináctého, natočený 29 let po promítání 1. dílu, 

a akční Terminátor Salvation.

V letním kině byly na programu tytéž filmy, jako v budově: Andělé a démoni, X Men origins, Krvavý Valentýn,  

Proměny, Pátek třináctého a  Termináton Salvation. Na přelomu prázdnin, 30.6. - 1.7., byla promítána nová 

česká pohádka Peklo s princeznou. V komediálně laděním příběhu exceloval Jiří Mádl v roli nešikovného 

prince Jeronýma.

► Červencová nabídka filmových představení tentokrát příliš nepreferovala prázdninové oddechové 
filmy, jako jsou pohádky a komedie.  Z tohoto žánru mohli diváci vidět hned na počátku českou pohádku 

Peklo s princeznou, která je zmíněna výše, třetí díl úspěšného animovaného dobrodružství Doba ledová 3: 
Úsvit dinosaurů, americkou komedii Kámoš k pohledání a na přelomu července a srpna romantickou ko-

medii rovněž americké provenience Holka z města. To ovšem neznamená, že by nabídka filmů nebyla zají-

mavá. Česká kinematografie byla v červenci zastoupena premiérou historického snímku z doby krále Přemy-

sl Otakara II. Jménem krále. Jedinečné bylo umělecké zpracování opery Bohéma Giacoma Pucciniho v ra-

kousko-německé koprodukci. Hlavních rolí se zhostili Ronaldo Villazón v roli Rudolfa a Anna Netrebenko 

jako něžná Mimi. Divácky zajímavý byl americký sci-fi Star trek, který nenavazuje na dnes již kultovní kolegy 

stejného názvu (filmové či televizní), ale naopak jim předchází. Z dalších promítaných snímků je třeba upo-

zornit na dánské drama Ukrutně šťastni. Film s prvky černého humoru vypráví o policistovi z Kodaně, který 

je za trest přeložen do naprostého zapadákova. Rovněž kriminální drama USA Veřejní nepřátelé  se sice 

odehrává ve 30. letech minulého století, je však aktuální postojem veřejnosti ke krizi a násilí, které zapříčiňu-

je. Dále byly ke shlédnutí americké thrillery a horory Na odstřel režiséra Kevina Mac Donalda, Dvojí hra s 

oslnivou Julií Roberts v hlavní roli, remake hororu Poslední dům nalevo,  akční sci-fi  Transformens: Po-
msta poražených a thriller Život je boj. 
 

► Srpnová dramaturgie letního kina v Turnově už více odráží oddechovou dobu prázdnin - převažují  
komedie a rodinné filmy.  Hned na počátku měsíce byl promítán rodinný hudební snímek USA Hannah 
Montana o začínající popové hvězdě, nabídka pokračovala komediemi Zack a Miri točí porno a Noc v mu-
zeu 2. Český snímek Případ nevěrné Kláry podle bestselleru Michala Veiwegha si opět (už popáté) našel 

své diváky. zajímavý námět měla i česko-polská tragikomedie Operace Dunaj,  která se odehrává v srpnu 

1968. Diváckým "trhákem" bylo zpracování dalšího dílu o čarodějnickém studentovi  Harry Potter a princ 
dvojí krve. Pro mladší diváky byla určena i podvečerní představení v budově kina. K závažnějším snímkům 

patřil historický velkofilm  Krvavé pobřeží,  odehrávající se v Číně na počátku 3. století, a mystické drama 

španělského režiséra Julio Meda  Chaotická Anna.  Americké horory reprezentoval snímek  Stáhni mě do 
pekla. Nabídku filmů doplnily komedie Zažít Woodstock, Piráti na vlnách a Bruno také z americké produk-

ce.

► V září uvedlo turnovské Bio Ráj úctyhodných jedenáct premiér a dva klubové snímky. K nejzají-
mavějším patřily nové české snímky Muži v říji a Veni, vidi, vici.  V obou případech jde o komedie  ze 
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současnosti. Filmová nabídka měsíce však začala francouzským životopisným filmem Coco Chanel.  Další 

premiérou byl  americký animovaný rodinný snímek  Vzhůru do oblak.  Po čase se dostalo  také na slo-

venskou kinematografii, která byla zastoupena snímkem Pokoj v duši.  Hlavní postavou dramatu je Tóno, 

vracející se po pěti letech z vězení do rodné vsi. Následovalo drama USA Wrestler,  pohádková fantazie 

Kletba Měsíčního údolí, vzniklá v koprodukci Velké Británie, Francie a Maďarska, americký akční film G. I. 
Joe  a rovněž americké komedie  Bruno  a  Zažít Woodstock.  Pro mladé diváky byla připravena repríza 
dobrodružného filmu Harry Potter a princ dvojí krve. Dramaturgii doplnil mystický thriller Proroctví a pře-

devším nový snímek vynikajícího režiséra Quentina Tarantina Hanebný parchanti, který líčí osudy smíšené 

židovsko - americko - evropské jednotky operující v okupované Francii. Snímek s Bradem Pittem v hlavní roli  

je přes všechny kvality pouze pro otrlé. V rámci filmového klubu byly představeny filmy Když se muž vrací 
domů ( komedie švédsko- dánské provenience) a americké drama Jima Jarmusce Hranice ovládání.

► Říjnová dramaturgie filmových představení připravila několik novinek domácí české provenience.  
Především to byl rodinný film Kdopak by se vlka bál, historický slovensko polsko český příběh nejslavnější-

ho zbojníka Jánošík, a drama podle knihy Michala Viewegha Případ nevěrné Kláry, natočený v koprodukci 

s Itálií. Dalšími českými filmy byl v říjnu promítaný hororový příběh Klíček, kdy se hlavní hrdinové ocitnou v 

50. letech v komunistickém vězení, a komediálně laděná romance  Veni, vidi, vici.   Filmová představení 

pokračovala rodinnou animovanou komedií G-Force z americké produkce, kde ve fantaskním příběhu hrají 

skutečná morčata. Pravdivý příběh na hraně dramatu a komedie představoval rovněž americký snímek Víno 
roku, dalšími filmy této nejsilnější kinematografie současnosti byl další díl animovaného dobrodružství Doba 
ledová 3: Úsvit dinosaurů, akční sci-fi, s úspěchem promítaný už v červenci v letním kině Star Trek,  krimi-

nální  drama  Únos vlaku 123,  repríza rodinné  hudební  komedie  Hannah Montana,   dobrodružný sci-fi 

Transformens - Pomsta poražených, District 9 téhož žánru a příběh ze současnosti  Návrh. Dramaturgii 

doplnila francouzská animovaná komedie Asterix v Británii a španělské drama Rozervaná objetí slavného 

oscarového režiséra Pedra Almodóvara. V rámci filmového klubu byly k vidění opět zajímavé snímky: ame-

rické romantické drama  Milenci,  drama  Synecdoche, New York  s P. S. Hoffmanem v hlavní roli, britský 

dokument Architekt odpadu a především slavná a očekávaná fantazie Koralína a svět za tajemnými dveř-
mi neméně slavného režiséra Henryho Selicka. 7. října proběhl také další z filmových podvečerů, tentokrát 

byla promítnuta repríza hudebně romantického filmu Piráti na vlnách. 

► Listopadová filmová představení začala promítáním česko-irského snímku Lištičky.  Jde o drama 

české au pair Alžběty v Irsku. Dalším českým filmem, uvedeným ovšem ve Filmovém klubu, bylo loutkové 

drama českého surrealistického režiséra Jana Švankmajera Lekce Faust. Následovalo drama Dana Svátka 

podle skutečné události - případu heparinového vraha s názvem Hodinu nevíš... Milostné drama Protektor 
režiséra Marka Najbrta, odehrávající se na počátku okupace, bylo za českou kinematografii posláno do sou-

těže o Oscara. Další tři české snímky, uvedené v listopadu, byly oddechové: dobrodružná komedie z doby 

bojů rytířů se Saracény Ať žijí rytíři režiséra Karla Janáka byla zpracována také jako televizní seriál. Násle-

dovala trochu bláznivější komedie Tomáše Vorla Ulovit milionáře a pokračování nejúspěšnějšího filmu roku 

2008  2 Bobule,  opět s Kryštofem Hádkem v hlavní roli. K výčtu našich filmů, uvedených v listopadovém 

programu kina, patří ještě koprodukční česko-slovenský snímek Ženy mého muže. Nutno pochválit tuto ne-
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bývalou nadílku domácích snímků v dramaturgii jednoho měsíce. Ve filmovém klubu byl promítnut ještě jugo-

slávský film Dům k pověšení, drama obyčejných lidí z romské vesnice na hranicích s Itálií, kde jsou únosy a 

mafie na denním pořádku, a francouzský životopisný film Coco Chanel. Pro děti byl k vidění dánský klasický 

pohádkový příběh Ošklivé kačátko, promítaný v malém sále Střelnice, a americká animovaná komedie Ma-
dagaskar 2. Z dalších snímků americké provenience to byl akční sci-fi film Gamer, kriminální komedie Bratři 
Bloomovi, thriller Náhradníci  s Brucem Willisem v hlavní roli a horor Saw 6. Na pomezí žánru "spíše pro 

děti" byl promítaný animovaný snímek Zataženo, občas trakaře. K úplnému výčtu je třeba dodat ještě bri-

tsko-kanadský thriller Štvanec IRA, odehrávající se v prostředí tajných agentů. 

► Prosincová nabídka filmových představení v Biu Ráj  začala  představením filmového klubu a byl to 

český film Miloše Formana Dobře placená procházka, který je vlastně záznamem jazzové opery Jiřího Šlit-

ra  a  Jiřího  Suchého.  Z  českých  snímků následoval  poetický příběh  Pamětnice  režiséra Vlado  Štancla, 

promítaný ve filmovém podvečeru, historicko romantické drama 3 sezony v pekle, natočené v koprodukci, 

Česka, Slovenska a Německa, a komedie Ireny Pavláskové Zemský ráj to na pohled. Také děti se mohly 

podívat na známé příběhy pro nejmenší Kytice pohádek. Ze zahraničních snímků byly promítány americké 

filmy  Láska na druhý pohled ( romantické drama), akční film Ronalda Emmericha  2012,  kdy má podle 

mayského kalendáře nastat konec světa, thriller  Ctihodný občan, romantická komedie Chceš mě, chci tě, 
rodinné animované dobrodružství Vánoční koleda a horor Stmívání 2: Nový měsíc režiséra Chrise Weitze. 

Mexickou kinematografii zastoupil dramatický snímek o imigrantech ze Střední Ameriky Sin Nombre, promí-

taný v rámci filmového klubu. Dále filmový klub přinesl australský animovaný snímek Mary a Max. V kopro-

dukci  USA a Španělska vznikla komedie  Můj život v ruinách.  Polská tvorba byla zastoupena hudebně 

tanečním filmem Love a Dance a v závěru měsíce mohli diváci shlédnout ještě animované dobrodružství 

Astro Boy, natočené v koprodukci Hong Kongu, USA a Japonska. 

► VÝSTAVY, VÝTVARNÉ UMĚNÍ

► Začátek ledna přinesl Turnovákům také možnost shlédnout nové výstavy. V Divadelní galerii se vy-

střídaly Abstraktní obrazy Věry Klucké, Obrazy a kresby Zuzany Kadlecové a Kateřiny Sedlákové - Fo-
tografie z USA.  Galerie u Zlatého beránka představila výstavu fotografií  Karla Prskavce - Nálady, která 

byla zahájena 8. ledna. V galerii Safír v budově muzea se představil Sbor dobrovolných fotografů Desná 
s výstavou nazvanou Budiž světlo. Výstava byla zahájena 10. ledna.

Dále trvaly výstavy v galerii muzea a ve výstavním sále muzea, a to  Symboly Vánoc a J. V. Scheybal - 
Etnograf, ilustrátor a sběratel,  které byly hojně navštíveny.

► Ve výstavní činnosti byly v únoru kromě probíhajících výstav uvedeny následující novinky: 12. února 

proběhla v galerii Muzea Českého ráje vernisáž výstavy na geologické téma Planeta Země mocná i zrani-
telná, ve výstavním kabinetu byla instalována výstava Jiří Korec - Medaile,  v divadelní galerii se návštěvní-

ci mohli potěšit netradičními malbami voskem na výstavě Enkaustika Pavly Gregorové. Bio Ráj uspořádalo 

23. února vernisáž výstavy vítězných fotografií ze soutěže Sami nejen sobě 2008 za účasti všech autorů, 

kteří poslali svá díla do soutěže. V galerii Safír vystřídala 7. února výstavu Budiž světlo další klubová vý-

stava, tentokrát Fotoklub MB Mladá Boleslav.  V základní umělecké škole byla 3. února zahájena výstava 
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Život bez bariér z Nové Paky a v Městské knihovně Antonína Marka byla otevřena výstava Mladí výtvarní-
ci.

► Výstavy v Turnově se v březnu rozrostly o expozici Jiří Vavřina - Obrazy v divadelní galerii, o ukázku 

tvorby dětí ze Základní školy 28. října  Povím a namaluji ti pohádku,  která byla zahájena 13. března ve 

foyeru Střelnice a výstavu o fotografických a výtvarných prací soutěže  Příroda na Zemi,  instalovanou ve 

vestibulu radnice. Dále trvaly velké výstavy Planeta Země, J.V. Scheybal a Sami nejen sobě , popsané v 

lednu a únoru.

► V dubnu byla ve výstavní činnosti uvedena řada zajímavých novinek.  Ve středu 8. dubna byla zahá-

jena výstava dětských a studentských prací  Můj domov, moji přátelé  ve výstavním sále muzea. V galerii 

Safír  byla 4. dubna slavnostně zahájena výstava fotografií  Hrady a zámky Českého ráje.  Na Dlaskově 

statku byla o Velikonocích otevřena nová expozice Pod oknama roste bejlí, věnovaná čarovným bylinách a 

koření. Galerie Granát prostřídala v dubnu výstavu fotografií Martina Kleina za Obrazy - kresby Josefa 
Charouska (výběr z díla). Galerie U Zlatého beránka nabídla neobvyklou výstavu fotografií Dvacetiletí pě-
veckého sboru Musica Fortuna,  jak ho zachytit Otakar Grund. 

► Vrcholem turnovských výstav nejen květnových bylo otevření výstavy Turnovské stříbro 14. květ-
na v galerii muzea U Sasíků.  Výstava ke 125. výročí střední umělecko průmyslové školy byla skutečně 

unikátní, výborně uspořádaná a dávající ucelený obraz o duchovním bohatství turnovských výtvarníků. Sou-

částí této expozice, která trvala až do listopadu, byla výstava kopií korunovačních klenotů, která trvala od 

26. května do 18. června. V divadelní galerii mohli návštěvníci shlédnout průřez fotografickou tvorbou Jany 

Maděrové JM 2004-2009. Tuto výstavu koncem měsíce vystřídaly fotografie Africký svět. V galerii Safír při-

byla fotografická výstava Mexiko autorů PhDr. Miroslavy Nečasové a Jiřího Večerníka.  Galerie Granát na-

bídla rovněž dvě šperkařské výstavy -  Slovenský obsidiánový šperk  ve spolupráci s UKF Nitra a  Zarytí 
šestatřicátníci - výstava maturantů SUPŠ Turnov z roku 1955.

►  Červnová výstavní činnost byla kromě již probíhajících výstav obohacena tři týdny trvající expozicí s prů -

vodcem s názvem  Kámen a šperk v Českém ráji.  V galerii Granát byla dále otevřena výstava  Brazílie, 
země drahých kamenů. V Knihovně Antonína Marka proběhly v červnu dvě výstavy: výstava fotografií Davi-

da Nožičky  Mýma očima.  Autor je členem fotokroužku Petra Marhana. Na schodech pak byly vystaveny 

práce dětí  turnovských základních škol  s  názvem  Barevný svět kolem nás.  Zajímavá výstava byla  in-

stalována v červnu také na zámku Hrubý Rohozec, a to Orientální svět české šlechty.

► Na předchozí výstavy v galerii Granát navázala výstava fotografií Bohuslava Bočka Deformace a Kres-
ba - malba - grafika Pavla Svatého.  V galerii Safír byla 4.7. zahájena výstava fotografií  Milana Lhotáka 
Akty,  ve výstavním sále muzea byla 2.7. otevřena výstava Lucie Seifertová - Dějiny udatného českého 
národa.  Výstava této 70 metrů dlouhé knihy, která získala řadu ocenění, je mladší sestrou devítimetrového 

leporela Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí. Nejprve byla vystavena 

v Národní galerii v Praze a poté se vydala na pouť Českou republikou, její části se účastnily výstav v Bolo-
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gni,  Lucemburku,  Frankfurtu  a  USA.  7.  července  se  v  synagoze  uskutečnila  vernisáž burcující  výstavy 

Zkouška odvahy: Příběhy nezletilých politických vězňů 50. let. Výstava vznikla ve spolupráci s Ústavem 

pro  studium  totalitních  režimů  České  republiky  a  mapuje  osudy  a  odbojovou  činnost  Junáků,  Sokolů, 

živnostenských a zemědělských rodin. Na zámku Hrubý Rohozec byla  2. července zahájena výstava olejo -

maleb Věry klucké Svítání. Součástí vernisáže byl křest knihy Jany Jeřábové Johanka z parku s ilustracemi 

Věry Klucké.

► V srpnu byla otevřena výstava  Nevšední tvář radosti,  která fotograficky zachytila okamžiky ze života 

obyvatel Hospicu pro Liberecký kraj. Na snímcích Hannah Bartikové a Luboše Tona jsou tváře klientů i lékař-

ského a ošetřujícího personálu, autoři přiblížili dosud tabuizované téma umírání ve velmi křehce vybalan-

cované umělecké podobě. V galerii Granát byla zahájena výstava Kresby a akvarely Libuše Šmejcové.

► Výstavní sály ožily po prázdninách řadou nových výstav: 5. září byla zahájena výstava v galerii Safír Vác-
lav Hájek a Ivo Vlček: Co jsme viděli. Oba autoři jsou absolventy turnovského gymnázia a v oblasti foto-

grafie samouky. Přesto jejich snímky zaujaly kvalitou i obsahem - od Českého ráje po Mosambik a Jihoaf -

rickou republiku. V galerii U zlatého beránka byla zahájena výstava fotografií rovněž turnovského rodáka,  

nyní náměstka ministra životního prostředí, RNDr. Františka Pelce Vzpomínky na Afriku. Divadelní galerie 

nabídla v září výstavu tvorby dvou členek Sdružení výtvarníků ČR - malby a grafiku Jany Zajacové a texti-
lní tvorbu Vladislavy Žižkovské.

► V říjnu nabídly turnovské výstavní sály následující novinky: 3. října byla v galerii Safír v Muzeu Českého 

ráje slavnostně zahájena výstava fotografií Ivana Hurbánka Slovácko a výstava fotografií Otakara Kudrná-
če Riegerova stezka. Ve výstavním sále ve třetím patře budovy byla instalována výstava poštovních zná-
mek a pohlednic, která představuje činnost Klubu filatelistů v Turnově, trvající od května 1929, a mimo jiné 

připomíná i 60 let sběratelské činnosti Jaroslava Mojsla. V divadelní galerii zahájila podzimní část výstav ex-

pozice díla dvou mladých českých  Jany Zajacové - Malby a grafika  a  Vladislavy Žižkovské - Textilní 
tvorba, která obsahuje šití, paličkování a další techniky. Na ženské galerii v židovské synagoze v Krajířově 

ulici byla k vidění výstava Židovské hřbitovy Čech, zpracovaná Mgr. Pavlem Jakubcem, doplněná kolek-
cí skleněných plastik s židovskými motivy lomnického výtvarníka Jiřího Ryby. 

► Výrazným výtvarným počinem v listopadu byla vernisáž výstavy V babiččině kuchyni od Tří králů 
do Vánoc, která se uskutečnila v galerii Muzea Českého ráje 12. listopadu, a která shrnuje několik dílčích 

projektů realizovaných v muzeu a na Dlaskově statku. Výstavu doplnilo také vydání stejnojmenné kuchařky.  

V galerii Granát byla 5. listopadu otevřena výstava fotografií Aleny Novotné Neobyčejně obyčejné, foto-
grafií Evy Jiřičkové Struktůry  a obrazů Vladimíra Hráby Český ráj a Pojizeří.  Galerie Safír připravila na 

7. listopadu vernisáž výstavy Jede, jede mašinka. Divadelní galerie ožila tak trochu inspirací na vánoční dá-

rečky, a sice výstavou Renaty Culkové - Řemeslné zpracování textilií.

►Z výtvarných počinů posledního měsíce roku nutno na prvním místě jmenovat výstavu 30 let od 
obnovení činnosti fotoklubu Safír.  Výstava byla slavnostně zahájena 19. prosince v galerii Safír a před-
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stavila bohatou činnost i vývoj fotografie v našem kraji za poslední tři desetiletí. Kromě pokračujících výstav 

byla otevřena ještě výstava fotografií v galerii Granát, a to Břetislav Jansa  Kreslení světlem. 

► SLAVNOSTI, TRHY, PLESY
V roce 2009 byla turnovská kultura opět obohacena o možnost konání plesů na Střelnici. Hned v první sezo-

ně této možnosti využilo šest organizátorů.

● V sobotu 17. ledna se konal na Střelnici Sportovní ples. Pořádali ho členové místních oddílů volej-

balu a basketbalu, kteří tak oživili tradici těchto společenských událostí na staré Střelnici, včetně spousty 

soutěží a zábavy.

● 20. února využil prostor KC Střelnice Nadační fond Gymnázia Turnov a uspořádal zde maturitní ples IV. 
ročníku gymnázia.

● Také maturitní ples Obchodní akademie Turnov se konal na Střelnici, a to 27. února.

● V pátek 6. března se uskutečnil ve velkém sále Střelnice maturitní ples Střední zdravotnické školy v 
Turnově 

● O týden později, 13. března, se na Střelnici konal maturitní ples Střední umělecko průmyslové školy 
Turnov.

● V sobotu 14. března se konaly tradiční sokolské Šibřinky, tentokrát na téma cirkus. Zábava se usku-

tečnila v budově sokolovny. Téhož dne se konal na Střelnici  Hejtmanský ples,  o němž je psáno v I. 

kapitole - Průvodce rokem 2009.

 

► V sobotu 14. února se konal tradiční Masopust na Dlaskově statku. V programu se představil folklorní 

soubor Šafrán z Jablonce nad Nisou, Divadelní kroužek Žluté ponorky pod vedením Dagmar Landrové a De-

chový soubor Základní umělecké školy v Turnově. Nechyběl masopustní průvod masek a maškar ani tradiční 

masopustní občerstvení.

► V pátek 3. dubna ožil Turnov pohádkami - 9. ročníkem Noci s Andersenem.  Akce začala tradičně 

průvodem na náměstí Českého ráje, v čele kráčel král a královnou, bubeník, rytíři a spousta pohádkových 

postav a zvířátek. Letošní ročník byl věnován spisovateli Františku Nepilovi. Nechybělo ani zasazení dalšího 

stromu pohádkovníku, tentokrát u Muzea Českého ráje a jeho kmotrem se stal známý fyzik Ivan Šolc. V  

galerii muzea se uskutečnil čertologický kongres, poté se děti rozešly nocovat do knihovny a školních družin 

v Alešově ulici, v Loučkách a v Kobylech. V těchto místech pak probíhal samostatný program, děti plnily bob-

říka odvahy, hledaly pohádkový poklad a četly si před spaním. 

► Velikonoce na Dlaskově v sobotu 11. dubna provázelo krásné jarní počasí, takže padl návštěvnický 
rekord všech dosud pořádaných akcí na tomto místě - statek navštívilo 2500 lidí.  Připraven byl trh ře-

meslnických výrobků, dílny pro děti, kde si mohly uplést pomlázku, malovat kraslice, zdobit a péct cukroví. V 

kulturním programu vystoupil soubor Malá Nisanka a Sváťovo divadlo. Za účasti několika stovek návštěvníků 

byla odpoledne vynesena Morena a utopena v Jizeře, začalo jaro.

161



► V sobotu 25. dubna byla zahájena turistická sezona v Českém ráji, a to už pošesté velkolepým 
programem "Český ráj dětem".  Pro děti bylo připraveno putování z Rovenska pod Troskami do areálu 

Šťastná země v Radvánovicích. Po cestě čekala návštěvníky  zastavení s pohádkami v podání žáků tří  

turnovských a rovenské školy. V cíli pak následoval další program, byl zde tradičně přítomen král (Petr Záru-

ba) s královnou (Ing. Eliška Gruberová), připraveny byly tvůrčí dílny, včetně rýžování granátů a navlékání ko -

rálků, dřevěný hrad, prolézačky. Letošní zahájení turistické sezony provázelo pěkné počasí, takže na tradiční 

akci dorazilo kolem pěti tisíc návštěvníků.

Ke stejnému datu vyšly i letošní Sezónní turistické  noviny Český ráj 2009 se spoustou zajímavostí a ná-

mětů na letní výlety, nechyběl ani podrobný jízdní řád turistických autobusů.

► Poslední květnový víkend 30. - 31. května patřil tradičně Staročeským trhům, které pořádá Spolek 
přátel Muzea Českého ráje. Také letošní "skorokulatý" 15. ročník byl skvěle obsazen ukázkami řemesel, 

prodejci i bohatým kulturním programem. Program probíhal po oba dny na dvou jevištích. V atriu muzea pro -

bíhala především představení místních souborů a představení pro děti (zejména v neděli, na krytém pódiu v  

parku vystupovali hosté, většinou hudebníci se širokým záběrem diváckého zájmu.

Sobota 30. května - atrium:

- Taneční a pohybová škola ILMA

- Funny Grass - bluegrassová skupina s prvky country a irské muziky

- Zdvořilý Woody - turnovská kapela trochu "tvrdšího" zaměření

-Čmukaři a jejich úspěšné představení Za každým rohem jeskyňa

- Mackie Messer Band - známá turnovská kapela s prvky klezmer muziky

Sobota 30. května park:

- Pražský pouťový orchestr - Písně staré Prahy

- Pláče kočka - truchlivé písně a veselé tance (případně naopak), zkrátka jarmareční šraml

- Bílé divadlo Ostrava - experimentální umělecké představení

- Rudovous - beatová kapela, která "semlela" hity od večerníčků po rockenrol

- Patrola - staropražské písně převážně Karla Hašlera v klasickém podání kapely Šlapeto Revival Band

Neděle 31. května - atrium:

- Divadelní společnost KEJKLÍŘ - pohádka Stolečku, prostři se

- Módní přehlídka pro děti turnovských firem Styl a REDY

- Divadlo KUŠ - pohádka Kvak a kuňk

- Divadélko Matýsek - Námořnická pohádka

- Jaroslav Uhlíř - vrcholem dětského programu bylo vystoupení skladatele s vlastními písněmi z notoricky 

známých filmových pohádek Ať  žijí  duchové,  Lotrando a Zubejda,  Tři  veteráni,  pořadu Hodina zpěvu a 

mnohých dalších.

Neděle 31. května - park:

- AHMED MÁ HLAD - písně jihoslovanských a východoslovanských národů

- DENEB - tvorba inspirovaná rovněž hudbou balkánských národů

- TRINY - trio Ivety Kováčové a romská lidová hudba

- Fleret s Jarmilou Šulákovou- jedna z nejznámějších kapel s jednou z nejznámějších zpěvaček písní našeho 
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folkloru

- Hradišťan - cimbálová muzika s Jiřím Pavlicou.

Poslední dva pořady byly skutečným vrcholem a lákadlem k posezení na louce před jevištěm.

 

► O víkendu 4. a 5. července byl na náměstí Českého ráje zahájen 5. ročník rozsáhlé prázdninové 
akce Kámen a šperk, která velkolepě zahajuje prázdninové dění a o níž je psáno také v přehledu událostí. 

Náměstí opět navštívil sám vévoda Albrecht z Valdštejna se svojí družinou, byly zde k vidění ukázky šperkař-

ské a brusičské práce . Na dobovém tržišti se konal i kulturní program, zejména šermířská vystoupení (Bratr, 

Cikánka, Katovna a Bubeník), dobová hudba, tanec, večerní ohňová a taneční show. Novinkou byla soutěž 

pro diváky s názvem Duel (po oba dny od 13 hodin) a také propojení programu s židovskou tematikou: hned 

v úvodu se uskutečnilo setkání Albrechta z Valdštejna s Židy, sobotní večer patřil koncertu skupiny Ritonello  

David a Solomon v synagoze v Krajířově ulici, na náměstí zazněla židovská hudba. Účast diváků byla boha-

tá, odhady hovoří o pěti tisících návštěvníků.

►  U příležitosti výročí vzniku samostatného Československa se uskutečnil týden trvající 2. ročník 
Festivalu Střelnice.  Začal ve sváteční dopoledne 28. října podzimními trhy na náměstí B. J. Horáčka,  a 

končil dětským karnevalem na téma Helloween 1. listopadu. Program je popsán v oddílu Divadlo, hudba, 

klubové a literární pořady.

► V průběhu třetího adventního víkendu, tedy od pátku 11. do neděle 13. prosince, se na náměstí  
Českého ráje konaly tradiční Turnovské vánoční trhy.  Na krytém jevišti po celé tři dny probíhal kulturní 

program, opět kombinovaný z místních souborů a školních kroužků a z dovezené profesionální kultury.  V le-

tošním roce Město nedostalo podporu na tyto akce z projektu Místní agenda 21, proto se program musel ve-

jít do skromnějších finančních prostředků.  Přesto se podařilo sestavit program, který byl dobře navštíven a  

diváky kladně hodnocen:

Pátek 11.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

-  12.30  -   žáci jazykové školy FUN v Turnově   

-  13.00  -   vánoční vystoupení žáků a učitelů Základní umělecké školy v Turnově 

-  13.30  -   sbor Turnováček při ZUŠ v Turnově pod vedením Ladislavy Grundové

-  14.00  -   Adventní vystoupení Junáku, středisko Štika Turnov 

-  14.40  -   Sbor Balatka a spol.  - nově utvořený středoškolský sbor

-  15.30  -   Vánoční melodie pro žestě – Bohemia Univerzal Band Liberec

Sobota 12.prosince

-  10.00  -  Vánoční vystoupení dechové hudby Turnovanka, kapelník Jindřich Bada
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-  11.00  -  Cesta kolem světa – vystoupení klientů Fokusu Turnov

-  13.00 -  Taneční a pohybová škola ILMA 

-  13.45 -  Klaun Wiky – pestré klaunské představení Aleše Březiny

-  14.15 -  Vánoční muzicírování - Komorní soubor ZUŠ Turnov 

-  15.00 -  Magic Alex – klasické kouzelnické kousky Aleše Březiny 

-  16.00 -  Vánoční zpívání s Musicou Fortunou

–

Neděle 13.prosince

-  11.00 -  Setkání před Betlémem – Teátr Víti Marčíka, České Budějovice

-  13.30  -   Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční Hej Mistře! 

                   sóla Eva Lédlová, Ludmila Infeldová, Karel Stanko, Michal Kůtek, Pěvecký sbor  Antonín Dvořák 

                   a členové Turnovského orchestrálního sdružení, dirigent Bohuslav Lédl

-  14.30  -   Žesťový soubor ZUŠ pod vedením Jiřího Richtra

Kulturní program upřednostnil (i s ohledem na finanční prostředky) místní soubory a kroužky. Premiéru si na 

tomto místě odbyl Sbor Balatka a spol., který je tak nový, že ještě nemá oficiální název. Jde o 16 studentů,  

převážně turnovských středních škol, pod vedením Daniela Balatky, který je zároveň autorem zajímavých 

aranží, a zpívá jim to jedna radost. Také sklidili zasloužené ovace. Letošního programu se zúčastnily oba  

velké sbory ve městě – Musica Fortuna a Antonín Dvořák, jejichž vystoupení byla vždy určitým vrcholem 

dne. Zejména Rybova mše v závěru programu byla speciálně dobře navštívena všemi generacemi diváků. 

Asi nejvíc lidí přivedlo na náměstí vystoupení Taneční a pohybové školy ILMA. Z dovezené profesionální kul -

tury je třeba vyzdvihnout představení Setkání před Betlémem vynikajícího divadla malých forem Teátr Vítu 

Marčíka. Ve třech lidech sehráli úchvatné představení, při němž se všichni bavili i zamysleli a bylo jim dobře. 

Velký úspěch zejména u dětí měl Aleš Březina coby klaun i kouzelník, který navštívil Turnov po třech letech. 

Mezi tím se velmi vypracoval a mimo získal  5. místo na mezinárodní soutěži v klasické magii. Z hostů pak to 

byl ještě žesťový soubor Bohemia Univerzal Band pod vedením J. Seidla. Vánoční trhy navštívilo několik ti -

síc lidí, plno bylo u stánků i před jevištěm. Akce byla účastníky i místním tiskem hodnocena kladně.

►  V pátek 11. prosince byla zahájena nová plesová sezona na Střelnici, a to závěrečným plesem 
tanečních. Kromě absolventů tanečních kurzů a jejich rodinných příslušníků se mohla zúčastnit i veřejnost.

► Poslední den v roce, 31. prosince, se na Střelnici slavil První silvestr Střelnice 2009. K tanci a po-

slechu byly  k dispozici hity 80. a 90. let, kapela Michal David revival, připravena byla barmanská ohnivá 

show. Součástí vstupného byl švédský stůl po celý večer, respektive noc, bylo otevřeno 7 barů. Vstupné se 

asi některým Turnovákům zdálo vysoké  (v předprodeji za 1000,- korun, na místě 1200,-), ale služby odpoví-

daly nabídce i ceně, občerstvení nebylo vyjedeno ani vypito.

164



Kulturní organizace ve městě

► KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, S.R.O, P.O. BOX 51, MARKOVA 311
Jednatelka společnosti: Mgr. Eva Blažková

KCT  je  společností  s ručením  omezeným  ve  100%  vlastnictví  Města  Turnov.  Předmětem  podnikání 

společnosti je:

● pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě

● provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení

● pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí

● pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

● agenturní činnost v oblasti kultury a umění

● zprostředkování obchodu

● zprostředkování služeb

● hostinská činnost

● vydavatelské a nakladatelské činnosti

● reklamní činnost 

● poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti

● ubytovací služby

Společnost  vznikla  v roce 2001 jako nástupnická organizace Turnovského kulturního střediska.  Jediným 

společníkem je Město Turnov.

Rok 2009 byl prvním, kdy celoročně fungovalo Kulturní centrum Střelnice, otevřené 24.10.2008. Lze konsta-

tovat, že se nenaplnily pesimistické vize typu "na Střelnici nebude nikdo chodit, lidi už si odvykli, obejdou se  

bez ní" a podobně. V prvním roce fungování prošlo Střelnicí 20.450 návštěvníků, takže statisticky vzato, kaž-

dý Turnovák navštívil kulturní centrum asi 1,5krát. Nový nájemce restaurace, firma HOT BROTHERS, se 

projevila jako zdatný profesionál, takže funguje ke spokojenosti zákazníků a pořádá i svoje vlastní akce. Dů-

ležitým krokem byla také konsolidace redakční činnosti, tedy vydávání měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska 

pod vedením Tomáše Lánského.  Výsledky těchto změn jsou patrné ve výsledcích společnosti, podrobně 

uvedených dále.

Personalistika, vedení a orgány společnosti:

Po loňské personální restrukturalizaci, vyvolané otevřením Střelnice, došlo v roce 2009 k dalšími snížení 

úvazků, takže chod organizace byl 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.   Ke konci  roku 2009 mělo KCT  12 stálých pracovních úvazků (pře-

počtených), a to v kategoriích:

1/ Vedení a správa: 

Mgr. Eva Blažková – jednatelka, Lada Kefurtová – zástupce jednatele, organizační pracovník, Ivana Pavla-

sová - ekonom, projektový manažer, Radomíra Novotná – pokladní, účetní, Jarmila Marešová - recepční, 

Ivana Soudská - mzdová účetní, od 31.8.2008 Ing. Petra Horáková a Hana Janatková (firma Acct, s.r.o.), 

Denisa Benešová - produkční
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do 31.3.2009 zde působil také Václav Feštr jako technicko -hospodářský pracovník

2/ KC Střelnice

Jaroslav Kefurt - správce a vedoucí údržby, Karel Šírek - provozní technik, Jiří Ingerle - údržbář, Dana Chy-

bová, Blanka Jislová a Lenka Hlubučková - uklizečky

3/ Provoz Městského divadla: 

Dana Feštrová – dramaturg,  Lukáš Marek –  údržbář, Marie Váňová - uklizečka

3/ Městské a letní kino: 

Mgr. Zdeněk Bělohlávek – dramaturg filmových představení,  Barbora Krutská - uklizečka

Dále bylo v roce 2009 uzavřeno 34 dohod o pracovní činnosti a 32 dohod o provedení práce. 

Orgány společnosti:

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: PhDr. Vladimíra Jakouběová, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jiří Mašek, Bc. Drahomíra 

Staňková, Aleš Hozdecký, ThMgr. Ondřej Halama, Mgr. Bohuslav Lédl a Jana Zajícová.

Majetek společnosti, provozovny

KCT provozuje Kulturní centrum Střelnice, Městské divadlo v Turnově (to je v majetku Města Turnov), BIO 

RÁJ – kino a letní kino, v budově kina je k dispozici též plně vybavené ubytování, pod společnost patří též 

smuteční síň a parkoviště U Raka. KCT má též vlastní vydavatelství BRUT-art, které kromě hudebních nosi-

čů vydává měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska. 

Přehled prostor a jejich kapacit:

1/ Kulturní centrum Střelnice
    - velký sál - variabilně podle rozestavění židlí 400 - 700 míst ................................  700 míst

    - malý sál - při úpravě řad a sestupného hlediště ................ ..................................  126 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

2/ Městské divadlo - kapacita 299 míst + 20 přístavků .............................................. 319 míst

    dále je zde k dispozici bar a galerie ve foyeru

3/ 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

Přehled činnosti v roce 2009

V roce 2009 KCT uspořádalo celkem 149 akcí s celkovou návštěvností 22.978 platících diváků.  V Biu Ráj se 

uskutečnilo celkem 434 filmových představení s návštěvností 22.770 diváků. Celkem tedy 583 programů 

pořádaných KCT navštívilo 45.748 diváků. Dále byly hojně využívány prostory spravované KCT k proná-

jmům, takto se uskutečnilo dalších 127 akcí, které navštívilo 23.772 diváků. 

KCT pořádalo následující festivaly a přehlídky: Poetika, Zahrada písničkářů, Turnovské kulturní léto, Advent-
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ní koncerty,spolupořádalo Dvořákův Turnov a Sychrov. Novým počinem byl festival Rockstřel 2009, konaný k 

20. výročí sametové revoluce.

Přehled konaných akcí v roce 2009 a jejich hospodaření

Pořad Příjmy Výdaje Hospodářský 
výsledek

Abonentní divadla 331.918,00 353.385,00 -21.467,00

Abonentní THV 96.508,00 135.213,00 -38.705,00

Abonentní zájezdy Praha 78.556,00 87.381,00 -8.825,00

Abonentní zájezdy Liberec neuskutečnily se -- --

Abonentní hudba populární 84.934,00 132.212,00 -47.278,00

Abonentní zábavné pořady 27.430,00 81.590,00 -54.160,00

Kulturní pořady ostatní 1 307.918,00 1 613.072,00 -305.154,00

Taneční kurzy 126.980,00 113 126.867,00

Hudební řada II. 123.491,00 168.645,00 -45.154,00

Režie pořadů - divadlo -- 25.361,00 - 25.361,00

Mezisoučet 2 177.735,00 2 596.972,00 -419.237,00

Filmová představení 1 390.693,00 746.643,00 644050

Filmový klub 52.495,00 45.573,00 6.922,00

Filmový seminář -- 6.000,00 -6.000,00

Režie filmů -- 86.869,00 -86.869,00

Mezisoučet 1 449.188,00 885.085,00 558.103,00

CELKEM 3 626923,00 3 488057,00 138866

Dramaturgie pořadů se odvíjel od zájmu diváků a také od změny prostorových možností. Hlavně konání hu-

debních akcí se z velké části přesunulo do Střelnice a umožnilo uspořádání větších akcí (např. návštěva 

kapely Monkey Business, Dan Bárta a Illistratosphere).  V oblasti divadla byl potěšitelný stálý zájem obe- 

censtva, byla rozšířena nabídka představení. Situace v návštěvnosti pořadů vážné hudby byla konstantní,  

tento žánr plně saturoval Kruh přátel hudby a adventní koncerty. Rozšířila se také nabídka klubových pořa -

dů, stálému zájmu se těšil zejména cestovatelský klub.

Stručný přehled ostatní činnosti

Činnost Příjmy Výdaje Hospodářský 
výsledek

Hlasy a ohlasy Turnovska 1 006.538,00 1 258.302,00 -251.764,00

Kinokavárna 212.498,00 200.83,4,00 11.664,00

Divadelní bar 72.766,00 59.537,00 13.229,00

Ubytování Bio Ráj 91.670,00 25.847,00 65.823,00

Smuteční síň -- 66.667,00 -66.667,00

Parkoviště 250.474,00 102.151,00 148.323,00
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Úspěšnost filmových představení podle celkové návštěvnosti

Pořadí Název filmu Počet diváků

1 Doba ledová 3 2268

2 Líbáš jako bůh 1792

3 Cesta na Měsíc 1653

4 Harry Potter a princ dvojí krve 1297

5 Sněženky a machři po 25 letech 1165

6 Peklo s princeznou 616

7 Bobule 2 571

8 Madagaskar 2 480

9 Mamma mia 409

10 Home 376

Podle návštěvnosti na jedno představení by "zvítězil" film Tobruk (213 diváků)

Celková rekapitulace návštěvnosti ve srovnání s minulými lety

2005 2006 2007 2008 2009

Divadla, koncerty 16589 18258 18788 22566 21567

Filmová představení 22227 29637 30783 27727 22770

Kurzy, ostatní 115 0 0 0 1411

Celkem 38 931 47 895 49 571 50293 45748

Ostatní činnosti

Pod KCT jsou sdruženy dva kluby – Filmový klub a Kruh přátel hudby.

Vydávání měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska zůstalo důležitou součástí činnosti, v roce 2009 bylo vytištěno 

29.190 výtisků (před deseti lety se začínalo s 11,5 tisícem výtisků). V rámci listopadového čísla byla dis -

tribuována příloha - DVD Proměny Turnova žurnalisty Milana Brunclíka, a to v nákladu 3000 kusů.

V roce 2009 fungovaly internetové stránky společnosti včetně možnosti objednávání vstupenek, kalendária 

kulturních akcí a dalších aktuálních služeb a informací. Podle počtu návštěv, i opakovaných, lze soudit na 

vzrůstající oblibu tohoto média. V roce 2009 stránky navštívilo 68.128 uživatelů.

(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.

V roce 2009 zajišťovalo činnost muzea 22 pracovníků, z toho 20 pracovníků na hlavní činnost muzea (17 od-

borných, provozních a tří pomocných na úklid a hlídání) a 2 pracovníky zajišťující provoz doplňkové činnosti  

muzea (prodej suvenýrů a podobně). V rámci sezonních prací a mimořádných akcí během roku vypomáhali  
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další pracovníci 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. 

Dům přešel do majetku muzea  v listopadu 2007, z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyly ještě 

dokončeny úpravy domu. V roce 2009 byla vlastními silami opravena bývalá prádelna domu a je zde umístě-

na konzervátorská dílna.

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 ex-

pozice 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 2009  byly v suterénu budovy zahájeny práce 

spojené s přípravou nové stálé expozice - klenotnice, byla provedena rekonstrukce podlah a stěn, instalová-

na klimatizace a bezpečnostní mříže. 

V červnu 2009 byla ve dvoře zahájena stavba Kamenářského domu. Do konce roku se podařilo postavit 

roubení, vztyčit krov a zateplit stavbu pro zimní období. 

Dlaskův statek, Turnov - Dolánky čp. 12 byl nadále užíván na základě nájemní smlouvy, v roce 1993 byl 

vrácen v restituci. Jedná se o významnou památku lidové architektury středního Pojizeří, kde je umístěna ex-

pozice lidového interiéru a zemědělského nářadí. V roce 2009 byly veškeré prostory ošetřeny proti škůdcům 

a vyměněn krov v přístěnku. 

Expozice

V roce 2009 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 - stálá expozice medailí a plaket Jiřího Korce

  -  Národopis středního Pojizeří

   -  Z kulturní historie kraje

   -  Galerie - "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou"    

   -  Pod voknama roste bejlí (Dlaskův statek v Dolánkách)

Vlastní  výstavní  plocha činila v roce 2009  1.923,5 m2, z toho MČR Turnov 1.473,5 m2,  Dlaskův statek 

Dolánky 450 m2. Pro stálé expozice byl využíván dům čp. 71 - hlavní budova muzea - přízemí, I. a II. patro  

budovy a galerie. Na Dlaskově statku v Dolánkách byl přístupný obytný objekt a hospodářské budovy.

Výstavní činnost MČR 

V roce 2009 muzeum uspořádalo celkem 33 výstav, z toho 9 bylo zapůjčených, 4 putovní a 2 se uskutečnily 

v zahraničí:

1. Symboly Vánoc, 13.11. 2008 -31.1. 2009

2. j. V. Scheybal - etnograf, ilustrátor a sběratel,  5.12. 2008 - 29.3. 2009
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3. Budiž světlo, 10.1. - 6.2. 2009

4. Jiří Korec - Medaile, 12.2. - 31.12. 2009

5. Fotoklub MB Mladá Boleslav, 7.2. - 6.3. 2009

6. Planeta Země mocná i zranitelná, 12.2. - 4.5. 2009

7. Opál - kámen s příběhem, březen - květen 2009

8. Hrady a zámky Českého ráje,  4.4. - 9.5. 2009

9. Můj domov, moji přátelé (výstava dětských prací),  8.4. - 10.5. 2009

10. Moje prázdniny snů (tvorba dětí z turnovských škol), 8.4. - 10.5. 2009

11. Pod oknama roste bejlí, sezónní výstava 11.4. - 31.10. 2009

12. Mexiko - výstava fotografií,  9.5. - 5.6. 2009

13. Turnovské stříbro, 14.5. - 11.11.2009

14. Derniéra opálů, 7.5. - 31.5. 2009

15. České korunovační klenoty v kopiích šperkařské školy, 26.5. - 18.6. 2009 

16. Řezba z kosti, 20.6. - 11.11. 2009 

17. Výstava tří výtvarníků:

       Ilja Bílek - Sklo, Jan Surýnek - Šperky, Marie Krausová - Obrazy 1.6. - 23.6. 2009

18. Nevšední tvář radosti, 2.7. - 12.9. 2009                            

19. Dějiny udatného českého národa - Lucie Seifertová, 2.7. - 30.9. 2009

20. Milan Lhoták - Akty, 4.7. - 7.8. 2009

21. Václav Hájek a Ivo Vlček - Co jsme viděli, 5.9. - 9.10. 2009

22. 100 let Riegerovy stezky, 12.9. - 1.11. 2009

23. Slovácko - fotografie Ivana Hurbánka, 3.10. - 5.11.2009

24. Výstava poštovních známek a pohlednic, 22.10. - 22.11.2009

25. Jede, jede mašinka, 7.11. - 11.12. 2009

26. V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc, 12.11. - 31.12. 2009

27. Zeleň v betlémech, 1.12. - 31.12. 2009

   

Výstavy putovní:  

1.Lékařství a léčitelství v českých zemích v průběhu staletí - Praha, Novoměstská radnice

2. Drahé kameny zvěrokruhu - Oblastní muzeum v Lounech

3. Planeta Země mocná i zranitelná - Státní okresní archiv Semily

4. Planeta Země mocná i zranitelná - Interactive Quest Park Liberec

Výstavy v     zahraničí:                                                                            

1. Geopark UNESCO Český ráj - Naturtejo, Portugalsko

2. Krása zkamenělých stromů - Gams, Rakousko

Návštěvníci expozic a výstav

Celkový počet návštěvníků expozic a výstav byl 50.430 osob, z toho Dlaskův statek  v Dolánkách navštívilo 

14.259 osob.
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Z uvedených čísel vyplývá, že se návštěvnost expozic celkově mírně zvýšila (cca o 3,5%),  což je velký 

úspěch  při  nižší  návštěvnosti  Českého  ráje.  Pokles  byl  zaznamenán  na  Dlaskově  statku.  Udržení  ná-

vštěvnosti lze přičíst zejména atraktivnímu programu, který do muzea přilákal opakovaně i místní obyvatele.

Kulturně výchovné akce

V roce 2009  se uskutečnilo celkem 52 kulturně výchovných akcí, které navštívilo rekordních 18.370 osob, to 

jest 43,5 % nárůst zájmu návštěvníků!

Výběr nejzajímavějších akcí:

1. Pobytí u Pobití - obraz Pobití Sasíků pod Hrubou skálou očima Jakuba Lustiga -  21. 1. 2009

2. Masopust na Dlaskově statku - 14. 2. 2009

3. Karel Kramář - první československý premiér - 28.2. 2009 

4. Noc s Andersenem - 3.4.2009

5. Velikonoce na Dlaskově statku - 11.4. 2009

6. Koncert židovských písní Hany Frejkové - 24. 4. 2009

7. Muzejní noc -  26. 5. 2009

8. Výtvarná dílna pro žáky ZŠ - korunovační klenoty - 26. až 29.5. 2009

9. Staročeské řemeslnické trhy- XV. ročník - 30. až 31.5. 2009

10. Řezbářská dílna na Dlaskově statku -  18.6.až 20.6.2009

13. Řezbářská sobota, Svatojánská pouť -  20.6. 2009

14. Výtvarná dílna - broušení a zpracování kamenů (doprovodný program Mezinárodního šperkařského  

      sympozia  -  27.6. - 6. 7. 2009

15. Kamenářské dny - 1.7.  - 31. 7. 2009

16. Dějiny mé rodiny - výtvarná dílna s výrobou vlastního leporela -  červenec až září 2009

17. Svatováclavské posvícení tentokrát s dechovkou -  26. 9. 2009

20. 17. listopad 1989 po dvaceti letech - 18.11. 2009

21. Mikulášské odpoledne - 5.12.2009

22. Adventní povídání s herečkou Ljubou Skořepovou - 5.12.2009 

23. Vánoční dílna pečení - 7. až 18.12. 2009

Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

Celkem v Turnově  proběhlo 5 akcí, kterých se zúčastnilo cca 450 osob:                                         

1. Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji 

    - vědecká konference ke 100. výročí vydání Pekařovy Knihy o Kosti

    - termín 24. až 25. 4. 2009

2. Řezbářské sympozium Turnov 2009

    - tradiční setkání řezbářů z  České republiky i ze Slovenska za účasti  veřejnosti a škol

    - termín  16. až 20. 6. 2009

3. Mezinárodní šperkařské sympozium

    - 21. ročník tradiční akce, na níž pravidelně hostují umělci z celého světa

    - termín 23.6. až 27.6.2009
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4. Dětský výtvarný salon 2009 na téma Moje prázdniny snů

    - další ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže česko-polské spolupráce

    - termín do dubna 2009

Sbírky, dokumentace, odborná činnost

Počet evidenčních sbírkových předmětů k  31.12. 2009 byl  64.792, roční přírůstek tedy činí 307 předmětů. 

V daném roce bylo zakonzervováno a zrestaurováno celkem 82 předmětů a 20 souborů. Muzejní knihovna 

čítala k 31.12.2009 18.186 knihovních jednotek, přírůstek tedy činí 935 kusů.  

Počet badatelských návštěv v roce 2009 byl 68 osob. 

V rámci vlastní vědeckovýzkumné činnosti byla v roce 2009 řešeno 16 úkolů v oblasti mineralogie, historie a  

etnologie, dále bylo provedeno 136 záchranných archeologických výzkumů.

(Zdroj: Výroční zpráva OMČR)

► MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV, JERONÝMOVA 517
Ředitel Mgr. Hanuš Karpíšek

Objekty a prostory knihovny:

V roce 2009 měla Městská knihovna Antonína Marka tyto pobočky:

- hlavní budova v Jeronýmově ulici

- pobočka Turnov II. - Alešova ulice

- pobočka Mašov - přízemí hasičské zbrojnice

- pobočka Malý Rohozec - budova MÚ

- pobočka Dolánky - budova školy

- - pobočka Výšinka - ul. Granátová, dům s pečovatelskou službou, byla obsluhována v době akcí pro obyva-

tele DPS

V hlavní budově v Jeronýmově ulici byly 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. Chybí zázemí pro 

klienty i personál. Pro srovnání uvádíme tabulku, vypracovanou ředitelem 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

V návaznosti na tuto skutečnost a na expertízu PhDr. Ladislava Kurky se prostorami knihovny začalo Město 
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vážně zabývat. Byla prověřena následující řešení :

- možnost přístavby, nástavby

- územní možnosti stavby nové budovy

- přístavba školy v Alešově ulici

- statické posouzení budovy čp.84 ve Skálově ulici

O řešení se pravděpodobně rozhodne v roce 2010, současné prostorové možnosti prověřovaných budov se 

ukázaly jako neprůchodné.

Personalistika:

Tým pracovníků tvořilo v roce 2009 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. Účetnictví vedl externí pracovník.

Knihovní fond, výpůjčky, statistika:

K 31.12.2009 měla knihovna ve fondu 57.076 titulů, z toho bylo:

- 20.770 ks naučná literatura 

- 34.902 ks beletrie 

- 1.404 ks zvukových nosičů

Celkem je v knihovně odebíráno 150 druhů periodik. V roce 2009 bylo nově pořízeno 2.365 titulů, naopak 

6.682 ks bylo vyřazeno.

V roce 2009 bylo uskutečněno 94.723 výpůjček, z toho dospělým 62.821 (15.561 naučné literatury a 47.260 

beletrie) a 31.902 dětem ( z toho 3.675 naučné literatury a 12.606 beletrie). V oddílu periodik byla zazna -

menáno 14.609 výpůjček a 1.012 výpůjček činily zvukové nosiče.

Ve sledovaném roce bylo registrováno 1974 uživatelů, z toho 721 dětí do 15 let (36,5%).

Zajímavá jsou také čísla vypovídající o využití elektronických služeb, které navštívilo 11.920 uživatelů, z toho 

5.276 využilo elektronický katalog a 1372 výpůjční protokol.

Ceník služeb vypadal v roce 2009 takto (výběr nejdůležitějších položek):

Právnická osoba Fyzická osoba

Roční registrační poplatek 200,- Kč 120,-Kč, důchodci 70,- Kč

Výpůjční poplatky bez registrace 100,- Kč za 1 svazek na 1 měsíc 30,- Kč za 1 svazek na 1 měsíc

Meziknihovní služby 50,- Kč 50,- Kč

Přístup k internetu zdarma zdarma

Pronájem sálku 200,- Kč/ hodina 200,- Kč /hodina

Pronájem dataprojektoru 100,- Kč/ akce 100,- Kč/ akce

Pronájem diaprojektoru 50,- Kč / akce 50,- Kč/ akce

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-
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deného kalendária jde o akce kvalitní a dobře navštívené. Akce byly určeny pro celou škálu kategorií ná -

vštěvníků:

- pro děti a rodiče s dětmi byly uspořádány tradiční výtvarné a tvůrčí dílny (kožená, pohádková, proutěná,  

hedvábná, řezbářská, podzimní, vánoční, Barvy v krajině, dále pravidelné Pohádkové podvečery a další

- pro školáky to byly pořady a soutěže Pasování prvňáčků,  Slavnost abecedy a čtení, recitačně vypravěčská 

soutěž Čteme všichni, vypráví jen někdo, Dobrá a leště lepší pohádka Františka Nepila, Den čtenářů na hra-

dě Valdštejně,  Pohádky z pekelce,  Pohádky ze zimního lesa,  fotosoutěže a výtvarné soutěže a mnoho 

dalších

-  pro dospělé  jde především o komponované pořady a přednášky,  například Večery Na Sboře (  Věčný 

Shakespeare,  Současní čeští  spisovatelé  pro děti  a mládež -  Ivana Huťařová,  Duhový svět  s  Danielou  

Fischerovou, Ivanka Devátá, Svět Františka Nepila, Jan Knob, Básník Jiří Orten), cestopisné přednášky a 

další jednotlivé pořady 

- pro seniory to byly především pravidelné pořady Křeslo pro hosta, předvánoční a předvelikonoční setkání

- pro zrakově postižené byla určena úterní odpoledne, kdy probíhají zejména školení a kurzy

- výstavy fotografií, ilustrací a dřevořezů

Knihovna se také tradičně zapojuje do celostátních a nadregionálních akcí:

- Březen, měsíc internetu, knih a čtenářství

- Noc s Andersenem

- Anketa o  nejhezčí knihu roku

- Svět knihy

- říjnový Týden knihoven

Komunitní spolupráce

Knihovna dlouhodobě poskytuje zázemí a doplňkové služby nevidomým a slabozrakým občanům, nyní ve 

spolupráci s Tyflocentrem. V rámci Turnovska pokračují projekty spolupráce s občanským sdružením Fokus 

Turnov, Dětským centrem Sluníčko, občanským sdružením Slunce všem, Podkrkonošskou společností 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 2009)

► SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ, MARKOVA 311, TURNOV
Předseda sdružení: Aleš Hozdecký

Sídlo organizace: Markova 311 (v budově Střelnice)

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. 

V daném období se počet členů zvýšil o jednoho, takže Sdružení mělo celkem 55 členů, z toho 39 měst a 

obcí (71 %), dvě neziskové organizace (3,6 %) a 14 subjektů ze soukromého sektoru (25,4 %).  Další sub -

jekty se zájmem o členství jsou v jednání. Novým členem se stal Tarbon, spol. s.r.o., se sídlem ve Dvoře Krá-

lové, který podniká v oblasti pohostinství, obchodu a služeb, reklamy a podobně.
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Aktuální seznam členů v roce 2009:

Společnost Společnost

1 Agentura ARA, s.r.o. 29 Obec Kacanovy

2 Alternativa 3000, o.s. 30 Obec Karlovice

3 Autokemp Sedmihorky, v.o.s. 31 Obec Klokočí

4 Consultour, s.r.o. 32 Obec Kněžmost

5 České doteky hudby EM-ART, o.p.s. 33 Obec Kobyly

6 Discovery Tours, s.r.o. 34 Obec Ktová

7 Galatea Brno, a.s. 35 Obec Líšný

8 KONTINUUM – I. Schlikova, J. M. Schlik 36 Obec Malá Skála

9 Krajská hospodářská komora H. Králové 37 Obec Mírová pod Kozákovem 

10 Město Dolní Bousov 38 Obec Modřišice

11 Město Jičín 39 Obec Přepeře

12 Město Lomnice nad Popelkou 40 Obec Rakousy

13 Město Mnichovo Hradiště 41 Obec Svijanský Újezd

14 Město Nová Paka 42 Obec Svijany

15 Město Rovensko pod Troskami 43 Obec Sychrov

16 Město Semily 44 Obec Tatobity

17 Město Sobotka 45 Obec Troskovice

18 Město Turnov 46 Obec Vlastibořice

19 Město Železnice 47 Obec Vyskeř

20 Město Železný Brod 48  Statutární město Mladá Boleslav

21 Obec Boseň 49 Okresní hospodářská komora Semily

22 Obec Branžež 50 Pavel Ondráček – AR Tour Ondráček

23 Obec Březina 51 Pro – elektro CZ, s.r.o.

24 Obec Bukvice 52 S group HOTELS, s.r.o.

25 Obec Čtveřín 53 Sundisk, s.r.o.

26 Obec Dětenice 54 Tarbon, spol. s.r.o.

27 Obec Hrubá Skála 55 Tomovy parky, s.r.o.

28 Obec Jenišovice

Personalistika:

-   Předseda Sdružení Český ráj: Aleš Hozdecký, místostarosta,  Město Turnov

-  Jednatelé sdružení: - Ing. Eliška Gruberová (Turnov), Bc. Alena Stillerová (Jičín),  Gerard Keijsper  (Mladá 

Boleslav)

-  Zaměstnanci: Ing. Jiří Lukeš - manažer projektů

                   Ing. Jitka Kořínková - manažer projektů

                   Ing. Hana Žďárská - marketingový pracovník

                   Ing. Jan Mertlík - pracovník pro GIS a bezmotorovou dopravu
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-  Externí spolupracovníci: Ing. Pavla Bičíková, Mgr. Jan Petera a Ing. Slavomír Říman

Orgány společnosti jsou:

- správní rada ( Mgr. Jan Farský, Aleš Hozdecký, Pavel Koldovský, Mgr. Richard Koníř, Ing. Jiří Nejedlo a 

Marie Pšeničková). Předsedou správní rady je Aleš Hozdecký.

-  dozorčí rada ( Marie Drašnarová, Jaroslav Havlíček a Romana Henczeová)

V roce 2009 mělo Sdružení 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 Kořínková, 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 2009:

Základním úkolem Sdružení Český ráj je naplňování Programu rozvoje cestovního ruchu -  prezentace a pro-

pagace turisticky významného území, zajištění informačního systému, analytické a statistické činnosti, vytvá-

ření 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 gran-

tů.

Projekty a programy

a) Prázdninová nabídka pro každý den

b) Výtvarné kurzy v Českém ráji

c) Regionální produkt Český ráj

d) Za pověstmi Českého ráje

c) Po stopách Albrechta z Valdštejna

d) Kámen a šperk v Českém ráji

Propagační tiskoviny:

- Katalog TOP akcí v regionu - 5.000 výtisků

- Katalog regionálních výrobců - 5.000 výtisků

- Turistické noviny Český ráj - společně s Městem Turnov, 10.000 výtisků česky, po 5.000 polsky a německy 

- Greenway Jizera - skládačka, 10.000 ks

- Zpravodaj Výrobky s duší Českého ráje - 10.000 ks

- Zpravodaj Sdružení Český ráj - 2x ročně v nákladu 1.500 ks (duben a prosinec)

- Leták Albrecht z Valdštejna  - náklad 3.000 ks, z toho po 500 ks v němčině a angličtině
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- lnfomapa Český ráj - po 5.000 ks v ČJ/AJ, ČJ/NJ a ČJ/PL

Příprava podkladů pro tiskoviny Královéhradeckého kraje

Propagační akce pro veřejnost:

- 6. ročník "Český ráj dětem" - zahájení turistické sezony 25.4.2009  

- Kámen a šperk v Českém ráji – víkendová akce na náměstí, navazující na cyklus akcí o řemeslné výrobě a 

umělecké tradici, 4. - 5. 7. 2010

- Jičín – Město pohádky - spoluúčast, 8. - 14.9.2009

- Cyklojízdy Greenway Jizera 

- Svatováclavská jízda v Mladé Boleslavi - spoluúčast, 28.9.2009

Veletrhy

a) Domácí

- 15.- 18. 1. – Go + Regiontour Brno 

- 5.- 8. 2. – Holiday World Praha 

- 13.- 15. 2. – Regiony České republiky v Lysé nad Labem 

- 13.- 14. 3. – Infotour Hradec Kráové

- 13.- 15. 3. – Dovolená Ostrava 

- 19.- 21. 3. – Euroregiontour Jablonec nad Nisou 

b) Zahraniční
- 13.- 18. 1. – Vakantie Utrecht 

- 4. 2.- 8. 2. – Hamburk 

- 5. 2.- 8. 2. – Vacances Brusel 

- 11. 3.- 15. 3. – ITB Berlín 

- 26. 2.- 1. 3. – Utazö Budapešť 

- 25.- 26. 4. – Löau - Konventa 2009 

- 8.- 9. 5. – TOURTEC 2009 – Jelenia Góra 

- 24.- 26. 9. – TT Varšava 

- 21. 10.- 24. 10. – TS Poznaň 

- 18. 11.- 22. 11. – TC Lipsko 

Informační systém

a) Internetové stránky - pravidelná aktualizace a doplnění služeb

b) Značení kulturních a turistických cílů -  v roce 2009 proběhl monitoring stavu a značení cílů ve Středočes-

kém kraji (Mnichovo Hradiště, Valečov, Drábské světničky...) a v Královéhradeckém kraji (Dětenice, Staré 

Hrady...)

c) Zahájen provoz pracoviště GIS - zpracování map

Investiční a rozvojové projekty

a) Greenway Jizera

- projekt rozvoje koridoru řeky Jizery pro bezmotorovou dopravu s páteřní cyklostezkou
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- realizace stezky v Semilech 

- Cyklojízda GW Jizera u příležitosti Evropského týdne mobility (Město Turnov)

- propagační leták  a propagační roleta Greenway Jizera

- rozvoj partnerství a prezentace projektu, příprava webové prezentace 

b) Zlatá stezka Českého ráje

- páteřní turistická stezka procházející regionem byla na četných místech poškozena, proběhla příprava 

pilotního projektu v oblasti Drábské světničky a Příhrazské skály na Mnichovohradišťsku

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), od března 2008 

společně Ladislav Koucký a Andrea Jurášová ,každý na 3/4 úvazku

V roce 2009 byl hrad pro návštěvníky otevřen takto:

- v dubnu od 9 hodin do 17 hodin o víkendech a svátcích

- v květnu až říjnu denně od 9 hodin do 17.30 hodin

tedy o hodinu déle než v loňském roce. Vstupné bylo zachováno na výši roku 2008 a činilo 40,- Kč, snížené 

(děti, studenti, důchodci) 20,- Kč.

Návštěvnost památek celkově už od loňského roku klesala, někteří kasteláni hlásí až třetinový propad. Vald -

štejn zaznamenal snížení pouze o necelých 6 procent, což je nutné považovat za mimořádný úspěch. V roce 

2009 si  prohlédlo  hrad  69.526  návštěvníků,  dále  bylo  na hradě  uzavřeno  112 civilních  sňatků  a  jeden 

církevní.  K návštěvnosti přispívají také četné kulturní pořady a akce pro děti.

Investiční akce a doplnění expozice v roce 2009:

1. Rekonstrukce zadního paláce pokračovala obnovou střešních konstrukcí, bylo dokončeno pokrytí stře-

chy, oprava fasády jižní a severní zdi zadního paláce

2. Byla dokončena rekonstrukce sklepení a otevřena expozice archeologie

3. V biliárdním sále byla instalována expozice modelů památek Českého ráje

4. Vedení hradu spolupracovalo na projektu předpolí hradu

Průběžně je pracovníky prováděna drobná údržba, úklid a ostraha hradu.

Z programové nabídky v roce 2009:

Čtvrtek 1. května 2009 - Melodram Máchův Máj s hudbou Zdeňka Zahradníka v nové úpravě, recitace: Gab-

riela Filippi, Ernesto Čekan a Filip Sychra 
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Tradiční hudební léto na Valdštejně

Jako každý rok vystoupila řada hudebních souborů v krátkých programech během dne: 

Pátek 3. až pondělí 6. 7. 2009 - Hradecké tucteto pod vedením Tomáše Vespalce

7. až 11.7 2009 - komorní sbor Collegium 419 s dirigentem Čeňkem Svobodou

8. až 11.8. a 13. až 16. 8. 2009 – soubor Quodlibet za řízení Lukáše Pelce

Čtvrtek 13. srpna 2009 - Duchcovský pěvecký sbor rodičů a žáků Základní umělecké školy v Duchcově pod 

taktovkou Šárky Gauseové

Vánoce 2009

Sobota 12. prosince -  Amatérský pěvecký sbor PROVAZ (PRO Vánoční Zpívání)

Sobota 19. prosince - Vánoční zpívání dívčího sborečku skautského střediska Turnov

Čtvrtek 24. prosince - Zeffiro Torna - Vánoční nadílka krásného zpívání

Sobota 26. prosince - Musica Fortuna - Svatoštěpánské zpívání - rekordní návštěva 516 posluchačů

Středa 30. prosince - Vánoční posezení s varhanní hudbou starých mistrů - Radek Rejšek, Veselé kapuce

(Zdroj: Výroční hodnocení správy hradu)

► STÁTNÍ ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
Kastelán: Jindřich Zeman

V říjnu 2009 se uskutečnilo výběrové řízení na místo kastelána, neboť pan Zeman odchází do důchodu. Od 

1. ledna převezme funkci kastelána Jiří Holub, dosavadní kastelán na Humprechtu.

Renesanční zámek Hrubý Rohozec byl  vybudován kolem r.  1280 jako středověký hrad a počátkem 16. 

století přestavěn v renesančním slohu. K nejznámějším šlechtickým rodům, které zámek vlastnily delší ča-

sové období, patřily Vartemberkové, Krajířové. V roce 1628 získal panství rod Des Fours (později  Walde-

rode), kteří vlastnili  zámek až do roku 1945. Stále obohacovanou expozici zámku navštěvuje ročně prů-

měrně 40 000 turistů. 

Expozice:

Státní  zámek Hrubý Rohozec byl  několik  desetiletí  znám svou expozicí  vývoje  šlechtických interiérů od 

16. do počátku 20. století. Tato expozice byla z velké části vytvořena zápůjčkami z Uměleckoprůmyslového 

muzea v Praze. Zvláště velké pozornosti turistů se na Hrubém Rohozci těšily ukázky historických dámských 

oděvů; jelikož se však jednalo o velmi  choulostivé exponáty a jejich dlouhodobé vystavení vedlo k jejich 

poškození, bylo vhodné tyto exponáty odborně deinstalovat a vrátit do Prahy, kde následovalo jejich odborné 

očištění a uložení ve speciálních depozitářích.  Vzhledem k této skutečnosti zvážil správce státního zámku 

Hrubý Rohozec, kterým je Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Liberci, možnost navrátit 

interiérům  tohoto  objektu  původní  podobu  z 1. poloviny  20. století.  Během  archivních  průzkumů  bylo 

nalezeno  48 unikátních  fotografií  zámeckých  interiérů  z roku  1932.  Zároveň  byla  v depozitářích  zámku 

nalezena podstatná část předmětů na těchto fotografiích zachycených.  Autory koncepce obnovy interiérů 

státního zámku Hrubý Rohozec včetně její následné realizace, jsou Bc. Vladimír Tregl a Mgr. Petr Weiss 

z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.

Práce na úpravě zámecké expozice se rozběhly v lednu roku 2009, a to obnovou původní funkce některých 

místností ve druhém patře zámku – zde byla do podoby ze 30. let 20. století upravena hala nad schodištěm, 
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obě chodby, ložnice hraběnky Augusty Gabriely, ložnice hraběnky Marie Immaculaty, modrý salon, hostinský 

pokoj  a pokoj  hraběte  Karla  Bedřicha.  V sobotu  4. dubna  2009 pak  byly  tyto  místnosti  zpřístupněny 

veřejnosti.

Po půlroční odmlce, od 5. října 2009, pokračovaly práce na úpravách zámeckých interiérů v prvním patře, 

které  budou  probíhat  ještě  v  roce  následujícím.  Do  původní  podoby  budou  postupně  vráceny  tyto 

místnosti: pracovna,  lovecký  salon  a ložnice  hraběte  Mikuláše  Vladimíra  Des  Fours Walderode,  salon 

a ložnice jeho manželky Gabriely Karolíny (doposud tyto dva pokoje sloužily jako depozitáře). Novou podobu 

rovněž získají chodba a předpokoj prvního patra zámku, ve druhém patře zámku bude podle dobových foto-

grafií obnovena podoba tzv. klenutého a zeleného pokoje. 

Prohlídkové okruhy

Rovněž prohlídkové okruhy pro návštěvníky byly s novou sezonou změněny následovně:

I.  základní  okruh  zahrnuje  kapli  nejsvětější  Trojice  s předkaplím  a sakristií,  malou  a velkou  knihovnu, 

slavnostní jídelnu, zelený salon, apartmá hraběte (pracovna, lovecký salon a ložnice), chodbu s náhledem 

na dobovou toaletu, apartmá hraběnky (salon a ložnice) a předpokoj.

II. doplňkový okruh zahrnuje bližší seznámení s historií a architekturou zámku před branou a na zámeckém 

nádvoří, prohlídku středověkých sklepů a prohlídku interiérů ve druhém patře zámku, tj. haly nad 

schodištěm, malé chodby, pokoje hraběnky Augusty Gabriely, pokoje hraběnky Marie Immaculaty, klenutého 

pokoje, modrého salonu, zeleného pokoje, ložnice pro hosty, velké chodby a pokoje hraběte Karla Bedřicha.

Vstupné:

Vstupné v roce 2009 bylo následující:

I. nebo II. okruh výklad v českém jazyce výklad v cizím jazyce

plné vstupné 80,- Kč 120,- Kč

snížené vstupné (děti, studenti, 
senioři nad 65 let, držitelé ZTP)

60,- Kč 80,- Kč

rodinné vstupné 240,- Kč Není poskytováno

V období od 1.3. do 31.10. běžného roku se na zámku konají svatební obřady, a to buď v barokní kapli nej-

světější Trojice nebo v zámeckém parku. V roce 2009 se na zámku uskutečnilo 57 svatebních obřadů.

( Zdroj: internetové stránky Státního zámku Hrubý Rohozec).

► STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV SEMILY, PRACOVIŠTĚ TURNOV, ALEJ LEGIÍ 520
Ředitel archivu: PhDr. Ivo Navrátil

Zástupce ředitele: Bc. Pavel Jakubec

Pracovník spisovny v Turnově: Zdeněk Kašpárek

Úřední dny v Turnově nejsou, zájemci musí kontaktovat centrální pracoviště v Semilech nebo pracovníka 

spisovny a dohodnout konkrétní návštěvu.
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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 jedenácti spolků amatérské turnovské kultury:  

Dechový soubor Turnovanka – vedoucí Mgr. Jindřich Bada 

Divadelní soubor A. Marek – vedoucí Jan Sajíc

Pěvecký sbor Antonín Dvořák – vedoucí Ing. Libuše Marhanová

Turnovský Big band – vedoucí Jan Rytíř 

Hitmakers – vedoucí Jiří Brodský

Jazz kvintet Josefa Uchytila

Lédl jazz kvintet – vedoucí Mgr. Bohuslav Lédl

Turnovské divadelní studio – vedoucí Mgr. Petr Haken

Ateliéry T 55 – vedoucí Jarda Stuchlík

Pranic – vedoucí Alena Tomášová

Rebel - vedoucí Pavel Matys

Turnovská Bohéma vznikla v polovině prosince roku 2002 a samostatně začala pracovat od 1. ledna roku 

2003. Toto sdružení volně navázalo na předchozí tradice amatérských souborů působících v Turnově 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  

spolků v rámci této obchodní společnosti. 

V     roce 2009 Turnovská Bohéma uspořádala festivaly   Modrý kocour, Jazzové hody + Neformjazzfest, Pá-

nové,  končíme.  Dále  celou  řadu  samostatných  koncertů  a  divadelních  představení.  Orchestry  mají 

pravidelné pořady v Maškovce a v hasičárně na Daliměřicích. Turnovská Bohéma má samostatnou účetní, 

která vede jednotlivým spolkům jejich agendu.

► PĚVECKÝ SBOR ANTONÍN DVOŘÁK PŘI O. S. TURNOVSKÁ BOHÉMA

Ing. Libuše Marhanová - předsedkyně, Bohuslav Lédl - dirigent

Spolek je jedním z nejstarších v Turnově (nepřetržitě funguje od svého založení v r. 1861). Ke konci roku měl  

sbor 38 evidovaných členů a v roce 2009 uspořádal celkem 10 veřejných koncertů, z toho 4 v Turnově, dále 

uskutečnil Tříkrálový koncert v Libuni, tradiční zahájení Dvořákova Turnova a Sychrova u pamětní desky na 

nádvoří zámku, provedení Hubertské mše na Hrubé Skále a v Bozkově a další vystoupení. V Turnově to bylo  

především účinkování při velkém koncertu na závěr Dvořákova Turnova a Sychrova, kdy byla s Hradeckou 

filharmonií provedena Dvořákova Stabat Mater v kostele Narození Panny Marie. Den předtím, 22. června, se  

uskutečnilo stejné představení v kostele Svatého Ducha v Hradci Králové za účasti monsignora Dominika 

Duky a dalších hostů.  Velkému zájmu posluchačů se vždy těší adventní koncerty, v roce 2009 provedl 

PSAD spolu s Turnovským orchestrálním sdružením a sólisty Missu brevis Jiřího Pavlici v samostatném kon-

certu na Střelnici a Městském divadle v představení pro seniory. Opět velký úspěch mělo provedení Rybovy 

České vánoční mše Hej, mistře na náměstí na závěr  vánočních trhů.
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► TURNOVSKÉ DIVADELNÍ STUDIO

Mgr. Petr Haken, vedoucí souboru

Každoroční velkou akcí, pořádanou TDS, je divadelní přehlídka Modrý kocour. V roce 2009 se uskutečnil již 

14. ročník a zúčastnilo se ho 17 souborů z celé České republiky a z Polska. Kromě toho připravil soubor vel -

mi úspěšné benefiční představení k 90. narozeninám nestora turnovských ochotníků Míly Holase s názvem 

Láska až za hrob. Dále byla připravována premiéra hry Tom, která by měla mít premiéru v lednu 2010.

► DECHOVÁ HUDBA TURNOVANKA

Mgr. Jindřich Bada, dirigent

V roce 2009 měla Turnovanka 17 evidovaných členů a uspořádala celkem 22 veřejných vystoupení. Byla to  

hlavně pravidelná Posezení při dechovce v hasičárně na Daliměřicích (celkem 13), která mají stálé a bohaté 

publikum. Dále účinkovala v Turnově na oslavě železniční trati Praha – Liberec 1. května, na Vánočních 

trzích na náměstí, dále na Rohozci při Pivních slavnostech, v Lomnici nad Popelkou a dalších místech.

► HITMAKERS

Jiří Brodský, vedoucí souboru

Skupina slavila desátý rok svého trvání. V roce 2009 účinkovala, mimo jiné, na následujících akcích:

- 18. - 22. května - Smokie tour 2009

- 23. - 24. července - Benátská noc na Malé Skále

- 22. srpna - Den rádia Jizera v Rejšicích

- 5. září - Pivobraní Holba Hanušovice

Skupina má 4 členy.

► PRANIC

Alena Tomášová, Mgr. Ondřej Halama, zástupci souboru

Kapela Pranic fungovala pátým rokem a za dobu své existence se dostala do povědomí nejen na Turnovsku.  

Má  5  členů:  František  Tomáš  –  kytara,  Alena  Tomášová  –  akordeon,  Ondřej  Halama  –  kytara,

Jan Dékány – baskytara, Míťa Meier – flétna. Kapela úspěšně vystupuje na celostátních přehlídkách, jako je 

Folková růže Jindřichův Hradec a Mohelský dostavník. 

(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 2009 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
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Pavel Mlejnek, vedoucí kapely

Rocková kapela Nothingham existuje v Turnově 14 let, v roce 2009 měla 5 členů. V Turnově je dobře známa  

a  reprezentuje  město  i  jinde.  K  vystoupením  patřily  například  festivaly:  Koza  09  (u  Zrcadlové  kozy),  

Gymplfest 101, koncert Vzpomínka na R. W. Wrighta a další.

► FUNK CORPORATION

Ing. Lukáš Masopust, vedoucí kapely

V roce 2009 uspořádala kapela celkem 14 vystoupení a vlastní festival Funkin'5 v atriu muzea v Turnově. 

Kapela měla celkem 10 členů. V uvedeném roce se Funk Corporation opět zúčastnila charitativní akce Praž -

ská klubová noc, dále vystoupila v Národním domě v Praze, na Hrádeckých slavnostech v Hrádku nad Ni-

sou, na Festivalu na kopečku v Kosmonosích u Mladé Boleslavi, v klubech a při dalších akcích.

► TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ

Jan Lochman, předseda spolku, Ondřej Útrata, dirigent

V roce 2009 mělo sdružení 18 stálých členů, pro různé příležitosti a výpomoci hrál v komorním obsazení  

nebo naopak přizval k účinkování hosty. V roce 2009 uspořádal orchestr 7 veřejných vystoupení, v Turnově  

to byly zejména dva adventní koncerty, Vánoční trhy na náměstí Českého ráje, dále vystoupení v Libuni a  

Dolním Hanychově.

(Zdroj: Výroční zpráva agentury a jednotlivých kapel)

► SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA
Předseda: Otakar Grund 

Místopředsedkyně: Marie Meixnerová 

V roce 2009 měl spolek celkem 403 členů v Turnově, v pobočce v Praze, má i 25 členů zahraničních ( 7  

členů žije ve Švýcarsku, jeden v Rakousku, 4 v Německu, jeden na Slovensku, dva v Holandsku, po jednom 

v Anglii a Švédsku, čtyři v Kanadě, tři v USA a opět po jednom v Austrálii a Argentině). Snahou spolku je pro-

pagovat Turnov  v širokém okolí i v zahraničí, 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 

2009 vyšla další 2 čísla. 

Hlavní akce v roce 2009:

8. ročník letních koncertů vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále obsahoval 4 koncerty v průběhu 

července a srpna 2009

Zájezdy a výlety:

duben – poznávací výlet do Borčic a Všeně – chov koní

květen – poznávací zájezd do Německa – Königstein, Pilnitz, Hohenstein

září – poznávací zájezd do Veltrus a Nelahozevsi

       - výlet do kraje Karoliny Světlé

Pěší vycházky: 
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- ke hvězdárně na Výšince s přednáškou dr. Ivana Šolce

Sjetí Jizery na raftových člunech z Malé Skály k Zrcadlové koze - nejkurióznější akce Spolku (červen 2009)

Besedy a přednášky:

únor – Historik J. V. Šimák (dr. Michal Babík)

březen – Archeologické nálezy na Turnovsku (dr. Prostředník)

říjen – beseda s akademickým malířem Janem Solovjevem

listopad – beseda s turnovským šperkařem Jiřím Urbanem 

V říjnu proběhl II. ročník posezení s dechovkou v hotelu Karel IV.

(Podle závěrečné zprávy výboru SRPT za rok 2009)

► PEKAŘOVA SPOLEČNOST ČESKÉHO RÁJE
Sídlo společnosti: Skálova ul. 71, Turnov

Předseda společnosti: Mgr. Karol Bílek, Literární archív PNP, Staré Hrady u Libáně

Jednatel  společnosti  a  pokladník  -  Jitka  Petrušková,  Muzeum  Českého  ráje  Turnov               

Občanské sdružení s kulturně vzdělávacím programem v oblasti historie mělo v roce 2009 95 členů z celé  

republiky i ze zahraničí, z toho 8 kolektivních, na příklad muzea a střední školy, Městskou knihovnu Antonína 

Marka v Turnově a Spolek rodáků a přátel Turnova. Společnost byla nadále kolektivním členem Sdružení  

historiků ČR. 

28. února 2009 se sešla valná hromada společnosti, která pravidelně od roku 2002 uděluje Cenu Josefa 

Pekaře,  jejímž cílem je  podpora  vědecké  práce  mladých  badatelů  (do  35 let)  v  oboru  českých  dějin  v 

chronologickém rozpětí od raného středověku do r. 1918. Cenu získala PhDr. Martina Lustigová za knihu 

Karel Kramář, první český premiér.

Hlavní činnost v roce 2009:

1. Konference Šlechtická sídla a jejich rody v Českém ráji, která se uskutečnila ve dnech 24. - 26. dubna 

2009 ke 100. výročí vydání Pekařovy Knihy o Kosti. 

2. Příprava sborníku z konference

3. Vlastivědný autobusový zájezd  "Šimákova Houska spatřená aneb Za stínem K. H. Máchy" - 13. června 

2009 

V roce 2009 získala Pekařova společnost Českého ráje 1. místo v celostátní soutěži Má vlast v srdci Evropy 

- poznej ji a chraň za pořádání historických konferencí.

(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 2009 měl 35 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 2009 spolek pomohl 

184



při stěhování a pořádání Scheybalovy sbírky. S činností spolku souvisí i vydávání propagačních materiálů, 

které prezentují tradiční lidová řemesla a jejich tvůrce na veletrzích cestovního ruchu, v informačních středis-

cích regionu a v příhraničních oblastech apod. 

Hlavní akce v     roce 2009:  

únor – Masopust na Dlaskově statku

30 - 31.května  - Staročeské řemeslnické trhy, XV. ročník

červen – Svatojánská pouť

prosinec – Vánoční benefiční koncert

              - Advent v muzeu

(Zdroj: Výroční zpráva Spolku)

► OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PAMĚŤ ČESKÉHO RÁJE A PODJEŠTĚDÍ
Vlastivědný spolek byl obnoven v roce 1994 a v roce 2009 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 2009 měl cca 500 stálých předplatitelů z Turnova, Lomnice nad Popelkou, Železného Brodu, Jičína, 

Liberce a Prahy. Sdružení spolupracovalo s dalšími organizacemi podobného zaměření, např. Městskou kni-

hovnou Antonína Marka, Pěveckým sborem Antonín Dvořák, Muzeem Českého ráje, Pekařovou společností, 

OS Ochrana Klokočských skla a dalšími organizacemi a s obecními úřady v Turnově a okolí.

► LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR NA ŽIDLI, O.S.                                                                                  
 Loutkářský soubor Na Židli působí jako samostatné občanské sdružení od roku 2002.

Předseda sdružení: Petr Záruba

Historie  tohoto  loutkářského souboru  sahá  do roku  1978,  první  inscenace  pohádky  Princezna Mušlička 

vznikla pod vedením turnovské loutkářské legendy Jardy Motýla Ipsera. 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 soubor připravuje pravidelný cyklus nedělních pohádek, kde se představují  s  vlastními in-

scenacemi, nebo uvádějí program svých přátelských souborů. Mezi další výrazné aktivity 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. V letošním roce mělo premi-

éru První loutkové železniční divadlo, kdy byly hrány pohádky v rámci jízd parním vlakem Českým rájem.

Hlavní akce roku 2009:

13. - 15. března 2009 - Turnovský drahokam

červenec - srpen - Loutkáři dětem, cyklus nedělních pohádek na Hrubém Rohozci

červenec – srpen – První loutkové železniční divadlo

září – prosinec – Nedělní pohádky
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► O. S. ČMUKAŘI
Loutkové alternativní divadlo Čmukaři funguje jako samostatné občanské sdružení

Vedoucí souboru: Jaroslav "Motýlek" Ipser

V roce 2009 měl soubor 5 členů a vstoupil do 34. sezony své činnosti. Během roku soubor 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.

Významným počinem byl Festiválek, konaný 12. září v atriu muzea. Celodenní akce se zúčastnily soubory z 

celé republiky.

►KRUH PŘÁTEL HUDBY TURNOV 
Předsedkyně: Jana Zajícová

Zřizovatel: Kulturní centrum Turnov, s.r.o., jednatelka: Mgr. Eva Blažková

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 cyklus 8 - 10 koncertů. Výbor sdružení má celkem 9 členů. 

Sezona 2008/2009 byla  43.

V roce 2009 se uskutečnily následující koncerty:

leden  -    Jan Škrdlík – violoncellový recitál                                                                       

únor    -    Večer s místními umělci – Eva a Bohuslav Lédlovi                                               

březen-    Musica per la cinque

duben -    Adamusovo trio, Emil Viklický 

květen -    Turecký pochod – Markéta Mazurová, Kateřina Stupková                               

říjen     -    Dolcissima – J. S. Bach a skladby starých mistrů -  Kateřina Chroboková (varhany)

listopad -  Duo Teres,  Libuše Kopsová - housle, Tomáš Honěk - kytara 

prosinec- Stříbrné Vánoce, Zuzana Lapčíková + Q VOX 

Rozpočet sezony výbor snížil na cca 130 tisíc korun, z nichž  44.000,- činil příspěvek Města, 3.000,- příspě-

vek Nadace Českého hudebního fondu + úhrada koncertu Jana Škrdlíka, část byla hrazena ze zůstatku z mi-

nulých let a sponzorských darů, které se opět vlivem krize pohybovaly do 10 tisíc korun celkem. Ceny abo-

nentních vstupenek byly 750,- Kč (plná cena) a  500,- Kč pro důchodce. Ve spolupráci s gymnáziem a SUPŠ 

byly opět vydány studentské abonentky zdarma, které si zájemci vyzvedli vždy před koncertem u učitelky hu-

dební výchovy Evy Lédlové. Kromě vlastní přípravy koncertů se dva členové výboru zúčastnili celostátního 

setkání Kruhů přátel hudby, které se konalo v květnu v Domažlicích.

► 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 od počátku bylo organizační zajištění  

a oživení  hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, který má na Turnovsku bohatou tradici a histo -

rické kořeny. Jedním z hlavních úkolů je pořádání mezinárodních interpretačních dílen mladých pod vedením 
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známých a uznávaných lektorů, které vznikly z podnětu jednatele Kulturního centra pana Feštra a v roce 

2009 oslavily jubilejní 10. ročník. V roce 2007 přistoupil spolek ke spolupráci s profesionální agenturou Čes-

ké doteky hudby,  která řídí velký Dvořákův festival  i  v jiných městech a pomůže spolku hlavně s finan-

cováním a propagací  Dvořákova Turnov a Sychrova. Tato spolupráce přináší také určité rozpory, zejména 

ve financování a politizaci letošního ročníku, vyvolané poměrně vysokým příspěvkem Libereckého kraje pod 

vlivem nového hejtmana. 

Dramaturgická část festivalu se nicméně vydařila, podařilo se uskutečnit dva velké koncerty s úplným prove-

dením Dvořákovy Stabat Mater - o turnovském provedení je psáno v kalendáriu, den předem, 22. června, byl  

stejný program proveden v Hradci Králové v kostele Svatého Ducha za účasti monsignora Dominika Duky a 

dalších hostů. Interpretačních dílen se zúčastnilo 48 frekventantů z českých hudebních škol, 4 děti z Idar 

Obersteinu a letos poprvé také 4 děti z polského Jawora.  Lektory 10. ročníku byli Michyio Keiko a Svatava 

Šubrtová – zpěv, Jana Turková, Jaroslava Pěchočová  a Jaroslav Šaroun – klavír, Dagmar Zárubová – hous-

le.

Nejvýznamnější akce roku 2009:

- 6. června - Slavnostní zahájení festivalu u Dvořákovy pamětní desky na Sychrově, komorní koncert v galerii  

obstaral Ensemble Martinů

17. - 20. června - Mezinárodní interpretační dílny mladých. V rámci dílen se dále konaly:

-17. června - zahájení dílen na Střelnici v Turnově, opera Viléma Blodka V studni 
- 18. června  - lektorský koncert v galerii Muzea Českého ráje, Michiyo Keiko, Jaroslav Šaroun a Dagmar Zá-

rubová

- 20. června - tradiční závěrečný koncert frekventantů v galerii zámku Sychrov

- 23. června - Stabat Mater Antonína Dvořáka v chrámu Narození Panny Marie v Turnově

► SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MUSICA FORTUNA, O.S.
Předseda: Václav Zajíc, dirigent: Vítězslav Čapek 

V roce 2009 měl sbor 39 členů a uskutečnil rekordních 15 veřejných vystoupení. Nejvýznamnější akcí byla 

návštěva Musicy Fortuny v Irsku u irského sboru West Cork Chorse Singers, který loni navštívil Turnov. V Ir-

sku se uskutečnila 3 vystoupení. Z ostatních akcí:

říjen – koncert ve Světlé v Podještědí

prosinec  - Vánoční trhy v Turnově

                - adventní koncerty v Městském divadle

                - tradiční vánoční zpívání na Valdštejně

► TANEČNÍ A POHYBOVÁ ŠKOLA ILMA TURNOV
Trávnice 902, Turnov, Mgr. Ilona Šulcová 

Škola na Turnovsku dlouhodobě 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, které se v roce 2009 bohužel nepodařilo přesunout do turnovské 

Střelnice. V rámci Českomoravské taneční organizace, která má 180 registrovaných členů, patří kvalitativně 

k první pětici. V roce 2009 měla škola zhruba 1000 frekventantů v několika kategoriích: Street Dance – Hip 
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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 republiky, ale i mistrů  

světa. V roce 2009 to byli:

- Special Couple Dance formace " Hezky česky“, "Nekonečná žlutá“, "Madonna“ (v různých věkových 

kategoriích)

- Latino Shows duos Nikola Hanzlová, Michaela Šimonová 

- Latina Show teams Tereza Zahradníčková a Daniel Zikmund 

Významnou akcí školy bylo pořadatelství  mistrovství světa speciálních párových tanců v Liberci v listopadu 

2009.

Své umění předvedli frekventanti na řadě kulturních a společenských akcí ve městě, vystoupili na vánočních 

trzích, reprezentovali město na Martinských slavnostech v polském Jaworu.

► FOTOKLUB SAFÍR TURNOV, O.S.                                                                  
Předseda organizace: Břetislav Jansa

 Ačkoli historie fotografických kroužků na Turnovsku je daleko starší, samostatný fotoklub oslavil v roce 2009  

30 let svého trvání. Od 1993 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. V roce 2009 

měl fotoklub 32 členů, kromě Turnova a České republiky má své členy ve Švédsku. Fotoklub je spoluzakla-

datelem KONTAKTU - sdružení fotografů Euroregionu Nisa.  V roce 2009 uspořádali členové turnovského 

Safíru 36 výstav, z toho v Turnově 12 v galerii Safír, 8 v galerii U Zlatého beránka, 7 v galerii Granát, dále 6  

výstav v Lidových sadech v Liberci, jednu v Eurocentru v Jablonci nad Nisou a tři výstavy v Jelenie Góře v 

Polsku. V roce 2009 zahájil fotoklub Safír již 18. ročník soutěže Zemský ráj, pořádal fotodílny na Střelnici a v  

neposlední řadě uskutečnil také zájezd do Švédska a Norska pro fotoamatéry z celé České republiky.

► PĚVECKÝ SBOR CARMINA PŘI ZUŠ TURNOV
Dirigenti: Ladislava Grundová, Daniel Balatka, od října 2009 Martin Hybler

Dětský pěvecký sbor Carmina při ZUŠ v Turnově byl založen Ladislavou Grundovou v roce 1992, původně z 

dětí 1. a 2. ročníku ZUŠ. Během dalších let vznikla dvě přípravná oddělení, sbory Karmínek (dirigent Jindřich 

Bada) a Turnováček. Ve sledovaném roce působilo v těchto sborech celkem asi 80 dětí. Třicetičlenná Carmi -

na se proměnila z téměř dívčího sboru ve sbor smíšený, což umožnilo výrazné rozšíření repertoáru.  Za 

klavírem se vystřídala řada kvalitních doprovazečů - Josef Uchytil, Vojtěch Wachtl, Jan Huťka, dnes se sbor 

může spolehnout na všestranného Michala Brůnu. Kromě koncertů v Turnově a okolí se sbor účastnil také 

soutěží a festivalů, zazpíval si v polském Jawoře, v Niesky v Německu, ale také ve Francii a Maďarsku. 

Několikrát se účastnil adventního zpívání v Betlémské kapli v Praze.

► DÍVČÍ DIVADELNÍ SPOLEK DÓRA
Dagmar Landrová, Březová 1535, Turnov

Dále v Turnově působily nově založené kapely a uskupení:
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► HEXES WITHOUT HEDGES
Předseda sdružení: Dušan Sedláček

Sdružení bylo založeno za účelem podchycení undergroundových skupin na Turnovsku, pomoci tříbení a  

prosazení kvalitních kapel.  Hlavním počinem sdružení pro  veřejnost  je  stejnojmenný festival,  konaný již  

druhým rokem v Mašově.

► TRAFFIC JAM
Vedoucí: Ing. Michal Jursík

Původně studentská jazzová kapela se vyprofilovala v osmičlennou skupinu, známou a oblíbenou z různých 

akcí na Turnovsku. Z činnosti v roce 2009:

duben – koncert v klubu Velkej Cajk

červen – čajový dýchánek

červenec – festival Klokočí, vystoupení v BB Clubu Turnov, v Maškovce

                - Podivínské Janobraní

říjen – Kulturní centrum Střelnice

listopad – znovu v BB Clubu Turnov

► KAPELA RUBBISH
Rovněž studentská kapela zabývající se vlastní rockovou tvorbou. Kapela působí na turnovské scéně již asi 

třetím rokem.

► BIG FISH GONE
Jedna z nejnovějších kapel v Turnově sdružuje členy dalších fungujících nebo již zaniklých souborů. 

Provozuje rockovou hudbu.

► SVOBODNÁ ŠKOLA UMĚNÍ
Zakladatelka a vedoucí: Iveta Sadecká

Sdružení se zabývá především alternativní kulturou, keltskými mýty a vztahem k přírodě. Již v předchozím 

roce se zasloužilo o vybudování odpočinkového místa Brána Českého ráje pod Hlavaticí. V roce 2009 se 

zde konaly dva cykly akcí: Přírodní koloběh roku (4 setkání) a Labyrint v Bráně Českého ráje.

► SBOR BALATKA A SPOL.
Smíšený pěvecký sbor složený z turnovských středoškoláků a dojíždějících vysokoškoláků zformoval a di-

riguje Daniel Balatka. Jedno z prvních veřejných vystoupení absolvoval na prosincových vánočních trzích, 

kde prokázal dobrou hudební kvalitu i šíři žánrové škály repertoáru.
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Církve v Turnově
► ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ TURNOV
Děkan: ThMgr. Václav Vlasák

Děkanství vzniklo již ve 14. století a do jeho duchovní správy patří kromě Turnova Bělá, Bukovina, Dubecko,

Hrachovice, Chloumek, Chutnovka, Karlovice, Kvítkovice, Loktuše, Mašov, Přáslavice, Rohliny, Sekerkovy

Loučky, Stebeň, Svatoňovice.

Kostely:  děkanský  kostel  sv.  Mikuláše  Turnov,  filiální  kostel  sv.  Františka  z  Assisi  Turnov,  filiální  kostel  

Narození Panny Marie Turnov, filiální kostel sv. Matěje na Hruštici, filiální kostel sv. Jiří Přáslavice, filiální 

kostel  sv. Jana Křtitele Nudvojovice.

Pravidelné bohoslužby se konaly takto:

● děkanský kostel sv. Mikuláše denně v 18 hodin

● filiální kostel Narození Panny Marie neděle v 10 hodin

● filiální kostel sv. Jiří Přáslavice neděle v 15 hodin

Chrám Narození Panny Marie byl už po rozsáhlé rekonstrukci vysvěcen, v roce 2009 pokračovaly práce na 

restaurování dalších vitrážových oken, na které bylo vyčleněno  371 tisíc korun z ministerského grantu na 

obnovu památek.  Kromě bohoslužebných účelů se se svolením římskokatolické farnosti a diecéze konaly v 

místních  kostelech i  koncerty,  většinou  klasické  hudby  (cyklus  adventních  koncertů,  varhanní  koncerty, 

Dvořákova  Stabat Mater s hradeckou filharmonií) a také prohlídky s průvodcem. V roce 2009 to bylo u 

příležitosti Dne památek v dubnu, Dnů evropského historického dědictví a v průběhu letní sezony (červenec, 

srpen). O prohlídky byl zájem z řad Turnováků i turistů.

► SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ
statutární zástupce: Petr Boudný

Sbor Jednoty bratrské v Turnově ve spolupráci s občanským sdružením Nová naděje realizuje od roku 2006

projekt  The  Bouda,  který  je  zaměřený na zlepšování  kvality  života  dětí,  mládeže  a  rodin  z  Turnovska,  

Semilska a spádové oblasti Českého ráje. Tento projekt zahrnuje:

● Nízkoprahový klub pro děti a mládež The Bouda club

● Přednášky na školách zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti (témata drogy,

partnerské vztahy, násilí a šikana, válka a terorismus).

● Kroužek výtvarné výchovy pro děti od 5 do 11 let.

● Klub pro maminky s dětmi – programy pro maminky (netradiční výtvarné techniky, společné vaření, výlety)

s možností herny pro děti.

● Anglická konverzace s rodilými mluvčími.

● Finanční poradenství v rámci programu ekonomické gramotnosti (rodinný rozpočet, harmonizace příjmů

a výdajů, řešení zadluženosti domácnosti).

● Manželské poradenství, pomoc s řešením rodinných konfliktů, výchovy dětí a složitých rodinných situací.

● Pořádání rodinných terapeutických pobytů.

●  Pořádání  humanitární  akce  Service  project  (dobrovolnická  práce  amerických  studentů  pro  mateřské, 

základní a střední školy, konverzace v angličtině, kluby a programy pro děti)
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►CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
Modlitebna: Nádražní ul. 1130

Kazatel místního sboru: Bohuslav Zámečník

Církev adventistů sedmého dne působí ve všech zemích světa s výjimkou několika států s totalitním reži-

mem. Má v současnosti přes deset mil. členů (pokřtěných). Provozuje více než pět tisíc škol, z toho 87  

universit, stovky nemocnic, domovů důchodců a sirotčinců. Má 56 nakladatelství a přes dva tisíce rozhla-

sových stanic.  Při  církvi  působí,  rovněž  celosvětově,  humanitární  organizace  ADRA.  Má  pobočku  i v 

Turnově, v budově za domovem mládeže v ulici Skálově. V oblasti Českého ráje působí církev od dvacátých 

let 20. století. Turnovský sbor si svépomocí vybudoval modlitebnu v Nádražní ul. Budova neslouží jen k sa-

králním účelům, ale její prostory jsou určeny též k pořádání kulturních a jiných akcí (semináře, přednášky). V 

případě zájmu koná ve školách přednášky týkající se prevence před závislostí na kouření a drogách.

► CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
farář: ThMgr. Oldřich Bezděčík

Náboženská obec je spravována Radou starších (předseda Josef Khol). Pravidelné bohoslužby se konaly 

vždy v neděli od 8.30 hodin v sídle církve v Koněvově ulici. Církev provozovala běžnou činnost náboženské 

obce (biblické hodiny, pobožnosti, vyučování náboženství, bohoslužby v okolí Turnova...).

► OCHRANOVSKÝ SBOR při Českobratrské církvi evangelické – Unitas fratrum

kazatel: ThMgr. Ondřej Halama

Kurátorka: Jitka Pernerová

Ochranovské sbory tvoří Český distrikt světové církve Jednoty bratrské - Unitas fratrum. Jednota bratrská je

nejstarší reformační církví, která vznikla v roce 1457 ve východočeském Kunvaldu, na konci 16. století vyda-

la Bibli kralickou a její nejvýraznější postavou byl biskup Jan Ámos Komenský. Exulanti, kteří v době protire -

formace opouštěli Čechy i Moravu obnovili Jednotu bratrskou v roce 1722 v Herrnhutu (Ochranov) nedaleko 

Žitavy. Dnes je Jednota bratrská světovou církví, v anglicky mluvícím světě známa pod názvem Moravian 

Church. Převážná většina členů je v Africe. Do Čech se Jednota bratrská vrátila po roce 1870. Ochranovské  

sbory tvoří seniorát v rámci Českobratrské církve evangelické, která je největší evangelickou církví u nás, 

má asi 250 farností, školy i diakonská zařízení.

Ochranovský sbor v Turnově získal v roce 2000 památný turnovský dům „Na Sboře“ - bývalý sbor Českých

bratří. Ten je dnes centrem sboru a zároveň místem, kde se konají příležitostné programy pro turnovskou

veřejnost. V domě je umístěna expozice o historii domu a jednoty bratrské. Sbor organizuje práci s dětmi a 

mládeží, pořádá letní dětské tábory a připravuje další programy. Bohoslužby se konaly každou neděli od 9 

hodin.

V Domě Na Sboře se konaly i světské akce, například literárně hudební Večery Na Sboře.

Další spolky a zájmové organizace
► ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 

Základní organizace 1, sídlo: Čapkova 789, 511 01 Turnov

Předseda: Ladislav Šic, ul. Dr. Honsů
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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 

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 sezony 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
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► Sdružení občanů Nudvojovic

► Klub podnikatelů Turnovska

► Svaz autoopraváren České republiky
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VIII. 

ZDRAVOTNICTVÍ 

A SOCIÁLNÍ PÉČE 2009
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Kalendárium
► Od 1.1. 2009 došlo opět se změnám v nemocenském pojištění. První 3 dny nemoci jsou tohoto data 

bez jakékoliv finanční podpory, za 4. - 14. den nemoci dostane zaměstnanec náhradu mzdy od zaměstnava -

tele - jedná se tedy jen o pracovní dny a státem uznané svátky a teprve od 15. dne má pojištěnec nárok na  

nemocenské dávky za všechny kalendářní dny. Novinkou je i prodloužení maximální délky výplaty pojistného 

ze 365 dní na 380. Politici tomu říkají bič na simulanty.  Těžko říct, kolik jich v rámci práceneschopných je,  

ale obecně je nový systém bičem na všechny nemocné. Můžeme se pouze připojistit u banky (a nebo si střá -

dat  do slamníku).  Poplatky v nemocnici  a  v  lékárnách zůstaly  v mimokrajských zařízeních,  tedy i  v 

Turnově, ve výši 30 Kč za ambulanci, 90 Kč za pohotovost a 60 Kč za den péče v nemocnici. Od 1. února  

byly zrušeny poplatky v krajských zařízeních. 30 Kč za recept také zůstalo.

► V prvních týdnech nového roku začala Panochova nemocnice v Turnově pracovat podle nové or-
ganizace, vytvořené na základě smluv s pojišťovnou:
- nemocnici přibyla 2 nová oddělení - ortopedie (20 lůžek) a akutní rehabilitace (25 lůžek)
- počet lůžek se zvýšil o 23 na stávajících 203 lůžek

Přitom platí, že velké kloubní náhrady v rámci ortopedie budou prováděny v Liberci, který má odpovídající 

vybavení, v turnovské nemocnici budou prováděny artroskopické operace a v Semilech byla zachována tak 

zvaná jednodenní ortopedie. Díky tomuto systému by mělo dojít ke zkrácení čekacích lhůt na jednotlivé zá -

kroky. Situace si vyžádala nové prostorové uspořádání nemocnice v Turnově, které bude postupně zlepšeno 

po dokončení přestavby původního dětského pavilonu. Na tuto úpravu si Panochova nemocnice vzala úvěr  

ve výši 40 milionů korun.

► Ve dnech 14. - 17. dubna proběhl již 12. ročník festivalu "Patříme k sobě", který pořádá Podkrko-
nošská společnost přátel dětí zdravotně postižených.  Letošní ročník měl dokonce 2 galavečery - 14. 

dubna v Semilech a 16. dubna v turnovské Střelnici. Celkem se festivalu zúčastnilo 340 účinkujících ze 27  

zařízení z celé republiky. Nechybělo ani vystoupení turnovského Fokusu a nedalekých Kurovodic, byli  tu  

hosté z Mladé Boleslavi, Žatce, Náchoda, Opavy, Bystré u Poličky.... Na Střelnici vystoupilo 12 souborů, nej-

větší úspěch měli klienti z Centra Mladá Boleslav se scénkou o stvoření světa.

► Město zřídilo Sociální fond jako další ze svých trvalých účelových fondů. Statut fondu schválilo za-

stupitelstvo města 28. dubna. Jak již název napovídá, finanční prostředky z tohoto fondu jsou určeny k za-

jištění podpory sociálních aktivit na území města Turnova. Žádat o dotaci mohou fyzické i právnické osoby,  

jejichž činnost je zaměřena na sociální oblast, nebo realizují projekt v této oblasti. V roce 2009 proběhla 2 

výběrová řízení na přidělení dotací ze sociálního fondu a bylo rozděleno celkem 750 tisíc korun. 

První kolo mělo uzávěrku 15. června a bylo v něm rozděleno 480 tisíc korun 11 organizacím.

Druhé kolo mělo uzávěrku 20.listopadu a byla rozdělena částka 273 tisíc korun:

a) 1. turnovská chráněná dílna……………………………..……………. 22.000,- Kč

b) Centrum pro rodinu Náruč…………………………………………… 168.000,- Kč

c)  FOKUS Turnov……………………………………………………..…   45.000,- Kč

d) Junák Turnov ...……………………………………..…………………..   8.000,- Kč
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e) ZŠ a MŠ Speciální, Kosmonautů …......………………………………30.000,- Kč

Celkem: .……………………………………...……………………………273.000,- Kč

► Ve dnech 25. a 26. června proběhl již 6. ročník sbírky Pozvedněte slabé. Do akce se zapojilo 32 stu-

dentů z kvinty a 1. ročníku turnovského gymnázia a vybralo se 41.362 korun, což je o 5 tisíc více než loni.  

Sbírka je každoročně organizovaná Nadací Euronisa a výtěžek je určen neziskovým organizacím, pečujícím 

o postižené děti. 

► Strom splněných přání opět fungoval zásluhou paní Vladimíry Parákové v restauraci U Muzea ve 
Skálově ulici.  Letošní rok byl rekordní v počtu splněných dětských přání – turnovští obyvatelé zakoupili pro 

děti z dětských domovů 165 dárků. Kromě dětských domovů v Libereckém kraji tak Turnováci udělali radost i  

dětem na Bruntálsku a na Vysočině.

► V roce 2009 byl proveden Průzkum a analýza potřeb veřejnosti a kvality sociálních služeb v regio-
nu Turnovsko.  V rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost průzkum vedla a zpracovala 

Bc. Tereza Marková. Průzkumu se zúčastnilo 812 respondentů různého věku, vzdělání a společenského po-

stavení. Výsledky tohoto šetření jsou zajímavé jako pohled současníků na otázky týkající se sociální politiky 

v našem regionu:

1/ Oblast sociálních služeb

–  služby využívalo 42%, 58 % nevyužívalo žádnou ze sociálních služeb

–  nejčastěji využívané služby byly pečovatelské a asistenční, dále denní stacionář a terénní pečovatelská 

služba

–  spokojenost se sociálními službami byla vysoká – 70% respondentů odpovědělo "Určitě ano“, 29% "Spíše 

ano“ a jen jedno procento "Spíše ne“, odpověď "Určitě ne“ nepadla ani jednou

–  nejčastější připomínky a poznámky se týkaly kvality dováženého jídla, požadavku rozvozu i o víkendech a 

dostupnosti služeb také večer a o víkendech

2/ Zastoupení služeb v regionu

–  služby pro seniory – 75% respondentů považovalo síť služeb za dostatečnou a 70% ocenilo i její kvalitu

–  služby pro zdravotně postižené považovala za dostatečné více než polovina dotázaných (57%)

–  služby pro rodiny s dětmi na tom byly podobně – za dostatečné je považovalo 59%

–  naopak nejhůře na tom byly azylové domy – pouze 5% lidí je považovalo za dostatečné

–  další problémovou oblastí byly služby pro závislé osoby ( spokojeno pouze 11% respondentů)

3/ Nejvážnější sociální problémy v regionu a jejich možné řešení

–  s velkým náskokem "vedla“ nezaměstnanost, řešení bylo spatřováno zejména v podpoře podniků a podni-

katelů, tedy vytváření pracovních míst

–  dalším problémem bylo vandalství, řešení se nabízelo v posílení policie a její častější práce v terénu

–  závislé osoby, řešení je viděno většinou ve zlepšení funkce rodiny, výchovy a v aktivitách pro děti a mlá-

dež

–  dalším problémem byl  nedostatek bydlení,  respondenti  navrhovali  zejména zlepšení bytové politiky a 

zřízení azylového domu
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–  kriminalita, řešení bylo navrhováno v podstatě stejné jako u vandalství – posílení policie

Zdravotnická a sociální zařízení ve městě

► PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV
Jednatel společnosti: Ing. Tomáš Sláma, náměstek pro léčebně preventivní práci MUDr. Martin Hrubý

Panochova nemocnice, s.r.o., je nástupnickou organizací Městské nemocnice Turnov a vznikla k 1.1.2008.  

Transformací tohoto subjektu nevznikly pro občany žádné změny ani újmy. Ty nastaly spíše v rámci reformy 

zdravotnictví zavedením poplatků, reorganizací oddělení a tak dále. Ty ovšem s transformací nesouvisejí.

V roce 2009 nemocnice poskytovala péči na sedmi lůžkových odděleních a v odborných ambulancích, jejich 

struktura se ovšem v průběhu roku měnila. Ke konci roku 2008 došlo k uzavření dětského lůžkového oddě-

lení, od ledna 2009 byla otevřena stanice akutní rehabilitace s 25 lůžky a od února 2009 funguje v Turnově 

také ortopedie s 20 lůžky. Současná struktura lůžkového fondu k 31.12.2009 byla tedy následující:

Oddělení Počet lůžek

Chirurgie 37

Interna + JIP 36 + 4

Gynekologie a porodnictví 30

Ortopedie 20

 ARO + chirurgická JIP 4 + 3

Akutní rehabilitace 25

Následná péče 36

Celkem 195

Celkový počet lůžek se v části akutní péče zvýšil na 159, následná péče zůstala již po dva roky na 36 lůž-

kách. O pacienty, kterých se tu ročně vystřídá kolem 6 500, se staralo celkem 345 zaměstnanců. V roce 

2009 se v turnovské porodnici narodilo 478 dětí, což je nejvíc za posledních pět let. 

Personalistika:

V roce 2009 měla Panochova nemocnice 345 zaměstnanců, z toho 45 lékařů, 139 všeobecných zdravotních 

sester a porodních asistentek, 78 osob ostatního zdravotnického personálu, 25 technicko-hospodářských 

pracovníků a 58 provozních zaměstnanců.

Vedoucí pracovníci  Městské nemocnice Turnov k 31.12.2009:

Jednatel – Ing. Tomáš Sláma

Náměstek LPP – MUDr. Martin Hrubý

Správce – Miroslav Sedlák

Hlavní sestra – Bc. Eva Krejčí

Vedoucí administrativy – Ing. Miroslava Dobešová  

Primáři a vrchní sestry oddělení:

Interní – MUDr. J. Tomášek, M. Kučerová
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Chirurgické – MUDr. D. Berndt, Bc. M. Mazurová

Gynekologicko-porodnické – MUDr. A. Mikl, Bc. I. Hašková

Anesteziologicko-resuscitační – MUDr. J. Patka, M. Nováková

Ortopedie – MUDr. D. Ďurďa, M. Šestáková

Rehabilitační – MUDr. I. Bašta, L. Honců

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

Činnost a technické vybavení

Změna struktury lůžkového fondu nemocnice má zcela zásadní dopad na statistické výsledky výkonů - spolu 

s rekonstrukcí operačních sálů, které znamenaly tříměsíční odstávku, jsou výsledky s minulými lety těžko po-

rovnatelné. Předkládáme pouze tabulku porodnosti za posledních pět let:

rok 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Počet porodů 478 498 471 429 424 424
Turnov 36,8% 35,3% 34,6% 41,00% 41,27% 39.62%
Lomnice n. P. 4,8% 5,2% 6,4% 4,00% 4,25% 7.3%
Semily 9,8% 9,0% 10,0% 10,30% 9,67% 9.0%
Jablonec n. N. 8,6% 7,0% 10,2% 10,30%     12,5% 14.9%
Liberec 16,1% 10,2% 10,4% 14,20% 14,39% 14.2%
Jičín 2,1% 2,6% 2.1% 2,60%  1,89% 1.7%
Mladá Boleslav 17,4% 24,2% 20,2% 14.7% 12,97% 9.9%
ostatní 4,4% 6,6% 6,1% 2,80% 3,07% 3.5%

V roce 2009 obdržela Panochova nemocnice dotaci z Regionální rady soudržnosti Severovýchod ve výši 

23,5 milionu korun, takže bylo možno provést rekonstrukci operačních sálů včetně nákupu medicínských pří-

strojů. Kompletně byl zrekonstruován tak zvaný starý sál v hlavní budově a technicky vybaveny ostatní sály.  

V roce 2009 byl získán certifikát kvality (ISO), který má dosud jen několik z 200 nemocnic v republice. Dva-

krát ročně probíhá vnitřní hodnocení kvality péče v těchto oblastech:

- hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů

- hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů

- hodnocení mimořádných událostí (pracovní úrazy, pořádek v dokumentaci)

- hodnocení pádů

- hodnocení stížností

- hodnocení pochval

Z hodnocení v roce 2009 vyplývá, že drtivá většina pacientů byla spokojená s lékařskou a ošetřovatelskou 

péčí, připomínky se týkaly spíše zlepšení zázemí pro pacienty a čekací doby. Vážně je třeba se zabývat mi-

nimalizací pádů, kterých bylo v roce 2009 celkem 62.

Akcí nadregionálního významu bylo uspořádání 5. ročníku Turnovských ošetřovatelských dnů na Střelnici,  

kterých se účastnilo 350 zdravotních sester z celé republiky. Další celorepublikovou akcí byl seminář hema-
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tologie a transfúzního lékařství konaný ve Špindlerově Mlýně.

(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. 

ZSST sdružují organizační jednotky, které plní úkoly dané účelem zřízení a dle zákonných norem. Od roku 

2008 je organizace členěna podle následujících činností: 

- Domovy pro seniory - poskytují pobytové služby 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, Alzheimerovou či jinou demencí a podobně, které vyžadu-

jí 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. V roce 2009 proběhla inspekce kvality soci-

álních služeb a organizace získala 137 bodů ze 143 možných, což je vynikající výsledek.

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:

Personální obsazení vedoucích ZSST, s.r.o., k 31.12.2009 bylo následující:

- ředitel - Bc. Jaroslav Cimbál

- vedoucí ekonomického úseku - Iva Jirčáková

- technik - Jan Kunst

- vedoucí sociální pracovnice - Bc. Jitka Kozáková

-  manažerka zdravotní a sociální péče - Michaela Zadražilová

- vedoucí úseku terénní pečovatelské služby - Bc. Renata Poláková, DiS.

- vedoucí úseku Výšinka - Jana Čejková

- vedoucí úseku Žižkova - Vladimíra Chuchlíková
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Z činnosti jednotlivých úseků v roce 2009:

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.

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 .......................................  92

- vyřízené žádosti - umístění v DPP .............................. 18

- vyřazené žádosti - úmrtí, kontraindikace ..................... 35

- vyřazené žádosti - přijetí v jiném zařízení ...................   2

Dále bylo během roku vyřízeno 34 žádostí o odlehčovací službu.

Přehled o obyvatelích DD Pohoda v roce 2009:

Kapacita DD Pohoda .....................................................  71

Počet obyvatel k 31.12.2008 .........................................  68

- z toho uživatelé I. stupně - lehké závislosti na péči .....   8

- z toho uživatelé středně těžké závislosti ...................... 12

- z toho uživatelé těžké závislosti ................................... 24

- z toho uživatelé úplné závislosti ................................... 24

Průměrný věk obyvatel domu je 82,8 let, nejpočetnější skupinu obyvatel tvoří věková skupina osmdesátníků,  

tedy mezi 80 a 89 lety.

Péče o seniory je personálně a organizačně rozdělena do úseku sociální péče a ošetřovatelského úseku. V  

roce 2009 bylo v DD Pohoda zaměstnáno 21 pracovníků v oblasti přímé obslužné péče (tj. individuální ošet -

řovatelská  péče,  nácvik  sebeobsluhy)  a  6  zdravotních  sester.  Velkou  pomocí  jsou  dobrovolníci,  kteří  

pravidelně  do  DDP  docházeli  a  zajišťovali  především  individuální  pomoc  (doprovod  na  procházky  a 

podobně).

Pro klienty DD  Pohoda byly i v roce 2009 připraveny kulturní a společenské akce - Křeslo pro hosta, Pověsti  

Českého ráje, hudební pořady, přednášky, tematická odpoledne, promítání dokumentů, tvořivé dílny a trhy 

( pečení velikonočních jidášů), pravidelně probíhala páteční čajovna, dvakrát měsíčně mše svatá, cesto-

mánie, ergodílna, skupinové cvičení, masáže, trénink paměti a další činnosti. Zajištěno bylo také půjčování 

knih a audiokazet z městské knihovny. Novinkou byly dva výlety pro klienty DD Pohoda, a sice motovýlet na 

Frýdštejn a posezením u Zrcadlové kozy (duben) a autobusový zájezd na Hrubou Skálu, Tábor a do Lomni -

ce nad Popelkou (květen). Častá byla také spolupráce se základními školami a Základní uměleckou školou v 

Turnově, jejichž žáci v domově pravidelně vystupovali.

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 své domácnosti a zachovat si vlastní 
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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.)

- 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 Domovina. Pracovní doba je od 7 do 14 hodin, svoz uživatelů za -

jišťovalo buď auto TST nebo rodinní příslušníci uživatelů. Zde bylo postaráno o jídlo, pitný režim, kondiční  

cvičení a aktivní využití volného času uživatelů. Během roku 2009 se počet uživatelů téměř zdvojnásobil na 

13.

Přehled využití Terénní pečovatelské služby v roce 2009:

K 1.1.2009 bylo uzavřeno 160 smluv s uživateli

K 31.12.2009 měla TPS    150 klientů

Během roku - 21 uživatelů bylo umístěno v pečovatelských domech

                    - 22 uživatelů zemřelo

                    - 55 nových uživatelů

TPS dále spolupracovala 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 zákona transformoval k domům zvláštního určení.  Po-

sláním TPS je zde pomáhat uživatelům žít  i nadále běžným způsobem života a podporovat jejich samo-

statnost. Služby byly obyvatelům poskytovány na základě smluv a ve smluveném rozsahu. Každému uživa-

teli byl určen klíčový pracovník, který s ním spolupracoval na individuálním plánu. Kapacita domu v uve-

deném roce byla 120 obyvatel v 93 bytech, z toho je 64 garsoniér a 29 dvougarsoniér.

Přehled o obyvatelích domu zvláštního určení Výšinka:

- kapacita domu.................................... 120 obyvatel

- počet obyvatel k 31.12.2009..............   99 obyvatel, z toho 84 uživatelů sociálních služeb

- v roce 2009 nově nastoupili ..............     4 obyvatelé

- v roce 2009 odešlo ............................   9  obyvatel ( 4 zemřeli,  5 odešlo do jiných zařízení)

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 ze škol a další aktivity.

TPS - úsek Žižkova
Penzion pro důchodce v Žižkově ulici je domem zvláštního určení jako jeden ze tří úseků Terénní pečovatel-

201



ské služby Turnov. Je určen pro seniory a zdravotně postižené občany, kterým je na přání a objednávku za-

jišťována 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 2009 se pracovníci penzionů účastnili  

projektu "Prohloubení komunitního plánování na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku" v sekci "Senioři".

Obyvatelé domu mají uzavřeny nájemní smlouvu na byt, ve kterém žijí, a smlouvu o poskytování pečovatel-

ské služby, o kterou mají zájem. Kapacita čtyř domů byla ve sledovaném roce 92 garsonek (pro 92 osob) a 

30 bytů 1+1 pro 60 osob, celkem tedy 152 osob.

Přehled o obyvatelích domu zvláštního určení Žižkova:

- počet obyvatel k 31.12.2009 ................... 134 obyvatel

- v roce 2009 se přistěhovalo  ...................     6 obyvatel

- odstěhovalo se do DD Pohoda ................    4 obyvatel

- během roku zemřelo ................................    7 obyvatel

- počet obyvatel k 31.12.2009 ................... 129 obyvatel

Většinu obyvatel domu tvoří ženy - 98, mužů zde bydlelo 31. Průměrný věk obyvatel byl ke konci roku 78,3  

let.

Nabízené služby využívalo celkem 120 obyvatel domu,  to jest 93 %.

Pro obyvatele domů v Žižkově ulici byly i v roce 2009 připraveny kulturní a společenské akce - Křeslo pro 

hosta, hudební pořady, přednášky, vzdělávací a zábavné pořady, vystoupení žáků turnovských škol...  Ve-

dení domu spolupracovalo s Klubem důchodců, Svazem postižených civilizačními chorobami a městskou 

knihovnou, probíhalo také půjčování knih a audiokazet.

V kulturní místnosti budovy Žižkova 2047 pracoval také Klub důchodců, a to každou středu odpoledne.

Přehled využívání služeb seniory v roce 2009:

- 1155 hodin úklidu domácností

- 103 hodin pochůzky

- 1026 hodin dohledu na dospělou osobu

- 119 hodin doprovodů uživatelů

- 192 hodin koupání 

- 207 hodin příprava stravy

- 2445 nákupů

- dále bylo vypráno 2667 kg prádla a odebráno 8307 obědů

Ceník nájmů a služeb v zařízeních ZSST v roce 2009:

Úsek Služba Cena v Kč

DD Pohoda Jednolůžkový pokoj   180,- / den

Dvoulůžkový pokoj   160,- / den

Strava 5x denně    150,- / den

Strava 3x denně    126,- / den

Výšinka  (dům  zvláštního  ur-
čení)

Nájemné včetně záloh na vodu a energie (  bez 
inkasa) -   garsoniéra 2.500,- / měsíc

Nájemné včetně záloh na vodu a energie (  bez 
inkasa) -   dvougarsoniéra 3.500,- / měsíc
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Žižkova Nájemné včetně záloh na vodu a energie (  bez 
inkasa) -   garsoniéra 2.500,- / měsíc

Nájemné včetně záloh na vodu a energie (  bez 
inkasa) -   dvougarsoniéra 3.500,- / měsíc

Terénní pečovatelská služba Dovoz oběda  14,-/ úkon

Příprava a podání snídaně 25,-/hod

Oběd (dovoz z Panochovy nemocnice) 55,50/ oběd

Pobyt v denním centru Domovina 70,- / den

Nutné pochůzky (úřad apod.) 100,-/ hod.

Doprovod k lékaři, kadeřníkovi apod. 100,-/ hod.

Přeprava uživatele vozidlem PS 10,- / jízda

Úklid 100,- / hod.

Praní a žehlení 50,-/ kg prádla

Nákup běžný - velký 15 – 50,-/ úkon

Osobní hygiena klienta 60,-/ hod.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► DĚTSKÉ CENTRUM TURNOV, KOSMONAUTŮ 1641
Dětské centrum Turnov je příspěvkovou organizací Města Turnova.

Ředitelka: Marie Macháčková

Organizace provozuje následující činnosti:

– komplexní péče o děti s kombinovanými vadami, které pro trvalé změny zdravotního stavu tuto péči   po-

třebují

–  péče probíhá formou denních a ambulantních cyklů

–  poskytování péče hrazené, částečně hrazené nebo nehrazené ze všeobecného zdravotního pojištění

– komplexní  péče  je  zaměřena  na  soustavnou  sociální,  zdravotní  a  ošetřovatelskou  péči  o  klienty, 

stravování, fyzioterapii, zájmové, kulturní a společenské vyžití, výchovu a vzdělávání postižených dětí

Centrum úzce spolupracuje s Mateřskou školou speciální a Základní školou speciální, s nimiž sdílí jednu bu-

dovu a o nichž je psáno v kapitole VI. Školství.

Rodiče klientů postižených autismem založili občanské sdružení Slunce všem, o němž je psáno v této kapi -

tole níže.

Personalistika:

V roce 2009 měla organizace celkem 7 stálých pracovníků a dva lékaře na dohodu:

- ředitelka - Marie Macháčková

- 2 fyzioterapeutky - Petra Salabová a Jitka Veselá

- 3 zdravotní sestry - Jana Habrová, Gabriela Hanušová a Naděžda Suchá

- lékaři - MUDr. Pavlína Hodíková, ortopedka

            - MUDr. Petr Matek, neurolog

- pomocná síla - Helena Kobrová
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Poskytovaná péče:

Během denního pobytu je klientům poskytována:

- rehabilitační péče (Vojtova metoda, kondiční cvičení, nácvik sebeobsluhy, vodoléčba ...

- laseroterapie (léčba sliznic, kůže a kloubů)

- canisterapie ( pozitivní působení psa na zdraví člověka)

- individuální nebo skupinová tělesná výchova

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► KLUB DŮCHODCŮ, TURNOV, ŽIŽKOVA 2047
Vedoucí: Marie Příhonská

Klub již několik let využívá k setkáním kulturní místnost v domě „D“ penzionu v Žižkově ulici čp. 2047, která 

je pro klub pravidelně otevřena každou středu a čtvrtek od 13 do 16 hodin. Program a činnost klubu si senioři  

organizovali sami, a to především výlety, návštěvy divadel a jiných kulturních programů, tematické přednáš-

ky, besedy, promítání,  v roce 2009 probíhalo pravidelně Setkání s hudbou, Křeslo pro hosta, cestopisné  

přednášky.  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. Klub plní i funkci sociální, a to zajištěním setkávání seniorů s vrstevníky.

( Zdroj: Katalog sociálních služeb 2009)

► 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, odloučené pracoviště v Turnově bylo zřízeno v Žižkově ulici v budově 

penzionu pro seniory. 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 pracovali v roce 2009 tři terapeuti:  Mgr. Pavlína Vedralová, Mgr. Jana 

Sunková a Bc. Olga Budínská a provozní doba byla následující:

  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 2009:

Liberec Turnov Jilemnice Celkem

Počet nových případů 651 99 56 806
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Počet vedených případů 1118 158 82 1358

Počet konzultací 6461 1039 390 7890

Počet vedených účastníků 1229 184 87 1500

Počet uzavřených případů 566 66 50 682

Případy s problematikou domácího násilí 45 10 1 56

V roce 2009 se bohužel výrazně zvýšil  počet případů domácího násilí  ( o více než 20%), a to hlavně v 

Turnově, kde došlo k nárůstu ze 2 případů na 10 ! Nelze  tvrdit, že toto číslo odpovídá skutečnosti – pozi -

tivním jevem je, že se oběti snaží bránit a vyhledat odbornou pomoc.

(Zdroj: Katalog sociálních služeb na Turnovsku, 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 samého 

začátku poskytuje Městský úřad v Turnově ze svého rozpočtu. V roce 2002 se Fokus Turnov po osmi letech 

stal členem celorepublikového Sdružení Fokus. 

Služba byla i v roce 2009 poskytována dvěma cílovým skupinám: osobám s duševním onemocněním a oso-

bám s mentálním postižením starším šestnácti let, a to ve třech oblastech:

1/ Centrum denních služeb

V roce 2009 bylo v provozu v pracovní dny od 8.30 do 15.30 hodin.  Centrum nabízelo řadu činností, jako je  

výroba keramiky, tkaní na tkalcovském stavu a rámu, malování na hedvábí, výroba ručního papíru a svíček z  

medových pláství, výroba glycerinového mýdla a další výrobky pomocí různých výtvarných technik. Uživatelé 

se učili základním dovednostem potřebných pro vedení domácnosti, zejména přípravu jednoduchých pokr-

mů, úklid a hospodaření s penězi. V odpoledních hodinách byla k dispozici zájmová činnost, například práce 

na počítači a s internetem, hry v přírodě, společné čtení a výlety.

2/ Osobní asistence

Osobní asistence  pomáhá uživatelům - osobám se zdravotním postižením - při realizaci osobních potřeb,  

kdy  osobní  asistent  posiluje  nebo  nahrazuje  handicapovanou  složku  osobnosti.                 

Asistent např. pomáhá uživateli  jednat s úřady, doprovází ho k lékaři,  pomáhá při nákupech, s vedením 

domácnosti,  s  hospodařením  s  penězi  a  pokud  je  třeba  i  při  sebeobsluze.                   

Součástí poskytované služby je poradenství.  Práce s uživateli se zaměřuje na posílení jejich zdravé stránky 

a vedení k co největší míře samostatnosti.

3/ Sociálně terapeutické dílny Práce s uživateli se zaměřuje na posílení jejich zdravé stránky a udržení psy-
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chické rovnováhy. V centru Fokusu jsou provozovány činnosti uvedené v bodě 1.

Konkrétní akce v roce 2009:

-  duben 2009 - účast na festivalu „Patříme k sobě“

-  červen 2009 - pobyt v Zatonu (Chorvatsko)

-  prosinec 2009 - návštěva polského Jaworu

- prosinec 2009 - vystoupení na Turnovských vánočních trzích - scénka Cesta kolem světa

( Zdroj: internetové stránky a Katalog sociálních služeb)

► CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, O.S.
Statutární zástupce: Mgr. Petra Houšková

Sídlo: Na Sboře 79, konání akcí ve Žluté ponorce (Husova 77) 

Sdružení je členem sítě Mateřských center a držitelem ocenění Společnost přátelská rodině

Občanské sdružení pracuje v Turnově od ledna 2000. Posláním organizace je podpora rodinného soužití, 

mateřství, dětství,  přirozeného společenství. Hlavním cílem sdružení je provoz rodinného centra jako za-

řízení komunitního a integračního zařízení a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti. Posky-

tuje sociální, vzdělávací, poradenské, volnočasové a relaxační aktivity. 

Pravidelně byly nabízeny tyto aktivity:

– dopolední setkávání maminek na mateřské dovolené

– terapeutické a relaxační programy pro ženy, cvičení maminek a dětí

– vzdělávací kurzy pro osobní rozvoj osob ohrožených na trhu práce – jazykové, práce na PC... 

– akce pro předškolní děti, výtvarné a tvůrčí dílny, 

– kurzy šití panenek

– výlety a pobytové akce pro rodiny, oslavy a rodinná setkání 

V rámci Centra pro rodinu Náruč funguje Klub dvojčat, Mimi klub a Klub pěstounských rodin.

Projekty realizované v roce 2009

– Rodinné centrum Náruč - projekt na podporu rodiny, mateřství a otcovství. Projekt zahrnoval provoz 

mateřského centra, výchovné a vzdělávací aktivity pro rodiče, poradenství, relaxační, tvůrčí a seberoz-

víjející aktivity pro rodiče a děti.

–  Klub dvojčat – projekt na podporu rodin s dvojčaty a vícerčaty v regionu zahrnoval pravidelná kontakt-

ní setkávání rodin i mimořádné akce klubu – regionální sraz dvojčat, relaxační víkend pro matky, karne-

val.

– Profesionalizace zaměstnanců - projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců nestátní neziskové sfé-

ry pracující s dětmi zahrnoval především externí vzdělávací semináře, cyklus interních seminářů a ná-

vštěvy mateřských center v rámci kraje.

– Nová Náruč dětem – projekt na zlepšení prostorového zázemí centra

– 3P – projekt na podporu pěstounské péče na Turnovsku probíhal celý rok formou setkávání a sdílení 

zkušeností rodičů – pěstounů.

Činnost v roce 2009, hlavní akce:

– oslava 9. výročí centra za přítomnosti prezidentky sítě MC Rut Kolínské - leden

– rodinné slavnosti – oslavy masopustu – karneval, Den dětí, Den matek, Den otců, advent
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– pobytové akce pro rodiny – zimní pobyt s výukou lyžování v Rokytnici nad Jizerou, letní táborový pobyt 

v Pleskotech, jarní a zimní víkendové pobyty, relaxační pobyt pro matky

– Týden rodiny – celotýdenní mimořádný program v druhém květnovém týdnu

– seminář Domácnost – předposlední srpnový týden pro celou rodinu zahrnoval besedy, workshopy, tvůr-

čí dílny pro děti, společné vaření, čtení pohádek, seminář Praní prádla dříve a dnes

– výtvarné tvůrčí dílny na Valdštejně – červenec, celotýdenní akce

– podzimní jarmark – prodej a výměna regionálních produktů, vaření horkého jablíčka, štrůdlování

– výstava skřítků v prostorách Náruče (říjen, listopad)

– bazary dětského oblečení a potřeb

(Zdroj: Zpráva Centra pro rodinu Náruč v Turnově)

► SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI ČR
Statutární zástupce: Božena Zajíčková

Svaz je nezávislé občanské sdružení. Jeho činnost se zaměřuje na dospělé občany - kardiaky, diabetiky, re-

spiriky, lidi s onkologickým onemocněním nebo nemocemi pohybového ústrojí. Členové se scházejí v Klubu 

důchodců v Žižkově ulici ( členové výboru jednou měsíčně), ale zejména na četných přednáškách, bese-

dách, výstavách a zájezdech, výletech po okolí.

Ke konci roku 2009 měla organizace 346 členů, což je spolu se Spolkem rodáků největší počet členů sdru-

žení v Turnově. Svaz má svůj výkonný výbor, revizní komisi, 20 úsekářů a dvě dvojice, které navštěvují jubi -

lanty.

Činnost v roce 2009:

Gratulace jubilantům od 70 let - celkem 62 členů, mladším jubilantům ( 50, 55, 60 a 65 let) zaslal Svaz pí -

semnou gratulaci - v roce 2009 to bylo 18 členů. Před Vánocemi navštěvují pověření členové své kolegy, 

kteří se již nemohou účastnit společných akcí, s malým dárkem. V roce 2009 bylo navštíveno 40 členů.

Ve spolupráci se sociálním odborem městského úřadu a Terénní pečovatelskou službou byly uskutečněny 

dva koncerty pro seniory zdarma, a to jarní a vánoční.

Svaz pro své členy pořádal pravidelné zájezdy ( většinou kombinovány autobusem nebo vlakem), pěší vy-

cházky po okolí a návštěvy divadel a památek. V roce 2009 se uskutečnily tyto zájezdy:

– autobusový zájezd do skanzenu Veselý kopec a do Kunětické hory (duben)

– poznávací zájezd do Prahy- procházka historickým centrem (s výkladem), odpoledne divadelní před-

stavení Hostinec u kamenného stolu (květen)

– zájezd do Krkonoš, pěší túra přes Zlaté návrší k prameni Labe (červen)

– poznávací zájezd do Kryštofova údolí, na Lemberk a do Jablonného v Podještědí (září)

– zájezd do divadla v Liberci - opereta Země úsměvů (říjen)

– opět návštěva libereckého divadla - představení Sen noci svatojánské (listopad)

Vycházky po okolí:

– vycházka na Chocholku u Rakous, autobusem na Kobylku a přes Dolánky zpět do Turnova (duben)

– vycházka z Chutnovky přes Rotštejn do Klokočí (květen)

– návštěva Muzea Českého ráje - výstava korunovačních klenotů (červen)

– vycházka z Klokočí k jeskyni Postojná a do Bělé (září)
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– Riegerovou stezkou ze Semil do Spálova (říjen)

– vycházka do lázní Sedmihorky (kombinováno s vlakem - listopad)

Ozdravný rekondiční pobyt se uskutečnil v termínu 28. května až 4 června v Lázních Libverda. Dále se ko -

nalo tradiční mikulášské posezení s hudbou v hostinci na Podháji.

( Zdroj: Výroční zpráva organizace)

► PORADNA PRO RODINU A DĚTI, REP - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, ŽIŽKOVA 1623
Vedoucí: Mgr. Zdenka Flugrová

Poradna pro rodinu a děti v Turnově vznikla v září 2003, na konci prázdnin 2004 se přestěhovala do prostor 

v Žižkově ulici. 

Poradna pro rodinu a děti v Turnově je provozována ve spolupráci Města Turnova s Občanským sdružením 

REP (REP - REsocializační Pomoc), které působí v oblasti prevence kriminality. Klienty jsou děti do 18 let a 

jejich rodiny. V roce 2009 měla organizace dva stálé odborné pracovníky – ředitelku zařízení a vedoucí 

projektů Mgr. Zdenku Flugrovou a Katrin Rohlovou, sociální pracovnici, dále pak ekonomku organizace. Ex-

terně spolupracovala s Mgr. Katkou Krtičkovou, Mgr. Janem Knopem a Zbyňkem Báčou.

Dalšími členy Rady občanského sdružení jsou: Mgr. Martin Doležel, Mgr. Renata Šubrtová a Markéta Ko-

sová, DiS.

V roce 2009 bylo poradenství poskytováno v těchto oblastech:

- školní selhávání

- selhávání při pracovním uplatnění

- posílení právního vědomí

- narušené vztahy

- poruchy chování

V roce 2009 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, 

ústícím 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. Poradenství bylo poskytováno bezplatně a časově 

se přizpůsobovalo klientům – služby od 12 do 19 hodin.

(Zdroj: Katalog sociálních služeb Turnovska a internetové stránky organizace)

► SLUNCE VŠEM, KOSMONAUTŮ 1641, TURNOV
Předsedkyně: Marcela Kurfirstová

Občanské sdružení "Slunce všem“ je sdružení rodičů a přátel dětí postižených autismem a ostatními posti -
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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  kon-

cepčního řešení péče o těžce mentálně postižené autismem. Sdružení dlouhodobě spolupracuje s Městem 

Turnov,  sociálním  úřadem,  Fokusem  Turnov,  Dětským  centrem  Sluníčko  v  Turnově,  Podkrkonošskou 

společností, Nadací Euronisa a dalšími institucemi podobného zaměření.

V roce 2009 se po dařilo získat klubovnu v zahradním traktu Speciální školy v Turnově, kde se postižené děti  

scházely každou středu a byl pro ně připraven program.

Na další období připravilo Sdružení Slunce následující program, směřující k řešení  současného neuspoko-

jivého stavu péče o postižené autismem:

–  volnočasové aktivity spojené s účastí rodin, společenské akce, výlety, týdenní a víkendové pobyty

– podpora autistické třídy ve stávajícím stacionáři, rozvíjení spolupráce s podobnými centry jak v Čechách 

tak v zahraničí

– rozšíření kapacity (horizont 2 - 3 roky), vyhledání vhodného objektu, zajištění financování přesunu.  

– 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

– vybudování chráněných bytů (horizont 5 - 10 let), zajistit dlouhodobé, celoroční bydlení pro autistické kli -

enty s nepřetržitým odborným dohledem, např. pro klienty, kteří přišli nebo přijdou o podporu rodiny

(Zdroj: Katalog sociálních služeb Turnovska a internetové stránky organizace)

► PORADENSKÉ CENTRUM PRO NEVIDOMÉ A ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ TURNOV
Centrum sídlí v Městské knihovně Antonína Marka v Jeronýmově ulici, a to od února 2004. Ve sledovaném 

roce nabízelo následující činnosti:

- poradenství a služby pro nevidomé a slabozraké - zajišťovala Sjednocená organizace nevidomých a slabo-

zrakých (SONS)

- kontaktní místo Tyflocentra Liberec - toto pracoviště je zahrnuto do sítě středisek integračních služeb pro  

zrakově handicapované občany, zabývá se integrací zrakově postižených do společnosti a zlepšením jejich 

seberealizace, např. v roce 2007  poskytovalo bezplatné kurzy

- pravidelné měsíční pořady Křeslo pro hosta (vede Eva Kordová)

- ergoterapeutické programy pro nevidomé

- zvuková knihovna (vede Danuše Altová)

Všechny tyto služby jsou uživatelům poskytovány zdarma.

(Zdroj: Katalog sociálních služeb 2009)

209



IX.
SPORT 

A SPORTOVNÍ ORGANIZACE 2009
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Kalendárium

► V roce 2009 došlo ke změnám ve složení sportovní komise - oddíl kickboxu IMPACT jako 
samostatný subjekt zanikl a přešel pod Tělovýchovnou jednotu Turnov. Novým členem komise se 
stal Sportovní střelecký klub Olympia Turnov. Sportovní subjekty, které aktuálně (k 1.1.2009) tvořily 
sportovní komisi jsou: Tělovýchovná jednota Turnov

Tělovýchovně sportovní klub Turnov
TJ Sokol Turnov
Atletický klub Turnov
Fotbalový klub Pěnčín - Turnov
Tenisový klub Turnov
Klub českých turistů Turnov
Český Junák, svaz skautů a skautek, středisko Štika Turnov
SKI klub Turnov
Klub lyžařů Turnov
Bruslařský a hokejový klub Turnov
TJ Orel Turnov
Sportovně střelecký klub Sokol Malý Rohozec
Klub aktivních vozíčkářů
TJ Zikuda šachy
Sportovně střelecký klub Olympia Turnov

Prostřednictvím sportovní komise Město v roce 2009 podpořilo tělovýchovnou činnost v Turnově 
částkou 5,25 milionu korun z městského rozpočtu. To je o čtvrt miliónu více než loni (5%). Dále byla v  
městském rozpočtu vyčleněna částka na mezinárodní atletický mítink Memoriál Ludvíka Daňka ve 
výši 400 tisíc korun (rovněž o 100 tisíc více než loni) 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 - 555 tisíc korun

2/ Provozní náklady - 3 400 tisíc korun

3/ opravy a rekonstrukce areálů - 615 tisíc korun

4/ odměny trenérů a cvičitelů mládeže - 300 tisíc korun

5/ podpora výkonnostního sportu mládeže - 300 tisíc korun

6/ rezerva - 80 tisíc korun

Jednotlivým subjektům byly z celkové částky přiděleny tyto příspěvky:

• Tělovýchovná jednota Turnov - 1.967.995,- Kč

• Tělovýchovně sportovní klub - 779.915,- Kč

• Tělocvičná jednota Sokol Turnov - 988.890,- Kč

• Atletický klub SYNER Turnov - 561.910,- Kč

• Fotbalový klub Pěnčín - Turnov - 397.510,- Kč

• Tenisový klub Turnov - 61.500,- Kč
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• Klub českých turistů - 42.000,- Kč

• Junák - středisko Štika Turnov - 34.000,- Kč

• SKI klub Turnov - 20.000,- Kč

• Klub lyžařů Turnov - 45.645,- Kč

• TJ Orel Turnov - 7.000,- Kč

• TJ Zikuda šachy - 51.025,- Kč

• Bruslařský a hokejový klub Turnov - 76.000,- Kč

• Střelecký klub Sokol Malý Rohozec - 6.000,- Kč

• SSK Olympia - 23.025,- Kč

Zvláště pak byly děleny příspěvky jednotlivým medailistům, na které komise vyčlenila 100.000,- Kč. 

Původním záměrem bylo medailisty z mistrovství světa a Evropy odměňovat zvlášť, tento systém se však 

podařilo prosadit až od roku 2010.

► V úterý 20. ledna se ve velkém sále Střelnice konalo předání cen Sportovec Pojizeří roku 2008. 
Pořadateli akce jsou každoročně Turnovský a semilský deník, ČSTV Semily a Město Turnov. V pěti 

kategoriích byli vyhodnoceni sportovci a družstva z okresu Semily. Vyznamenáni byli:

1/ Dospělí jednotlivci:  1. Jan Kazda (TJ Turnov, kickbox), 

 2. Alena Housová (TJ Sokol Jablonec n. J., skiboby)

 3. Michaela Omová (TJ Turnov, radiový orientační běh)

 4. Luboš Gaisl (AC Syner Turnov, atletika)

 5. Petr Kazda (TJ Turnov, kickbox)

 6. Jiří Lechtýnský (TJ Zikuda Turnov, šachy)

 7. Daniela Marková (SK Studenec, sjezdové lyžování)

 8. Otakar Machytka (Fit studio M Semily, benčpres)

 9. Jakub Oma (TJ Turnov, radiový orientační běh)

 10. Vladimír Franěk (TSC Turnov, judo)

2/ Mládež jednotlivci:   1. Roman Koudelka (LSK Lomnice n. P., skoky na lyžích)

2. Jaromír Mazgal (AC Syner Turnov, atletika)

3. Adam Sebastián Helcelet (AC Syner Turnov, atletika)

 4. Čestmír Kožíšek (LSK Lomnice n. P., skoky na lyžích)

 5. Tomáš Matura (LSK Lomnice n. P., skoky na lyžích)

 6. Barbora Jíšová (AC Syner Turnov, atletika)

 7. Jakub Sedláček (TJ Spartak Rokytnice n. J., silový trojboj a benčpres)

 8. Sandra Schützová (HSK Benecko, běh na lyžích)
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 9. Tereza Kmochová (TJ Jiskra Harrachov, sjezdové lyžování)

 10. Adam Václavík (ČKS SKI Jilemnice, běh na lyžích)

3/ Kolektivy dospělých:1. AC Syner Turnov (atletika, muži)

 2. TJ Zikuda Turnov (šachy, družstvo mužů)

 3. Golf club Semily (golf, družstvo žen) 

 4. TSC Turnov (judo, družstvo mužů)

 5. TJ Semily (kanoistika, starší veteráni Boch, Lacina)

4/ Kolektivy mládeže:   1. AC Syner Turnov (atletika, družstvo dorostenců)

2. SKI klub Harrachov (skoky na lyžích, mladší dorostenci Háček, Gryczuk)

3. LSK Lomnice n. P. (skoky na lyžích, mladší žáci Holík, Daněk)

4. Fit studio aerobiku Jany Boučkové (aerobik, juniorky)

5. ČKS SKI Jilemnice (běh na lyžích a přespolní běh, družstvo žactva)

5/ Trenér roku:               1. Tomáš Portyk (LSK Lomnice n. P., skoky na lyžích)

 2. Miroslav Reichl (AC SYNER Turnov, atletika)

 3. Čestmír Kožíšek st. (LSK Lomnice n. P., severská kombinace)

 4. Kateřina Prokšová (SKI klub Harrachov, sjezdové lyžování)

 5. Radek Louda (TSC Turnov, judo)

Dále byla vyhlášena Síň slávy, do níž letos vstoupili tři muži:

- Josef Pluhař (turnovský hokejista, házenkář a později trenér a rozhodčí – 75 let)

- František Bursa (aktivní sportovec v mnoha sportech a později funkcionář – 80 let)

- Bohumír Čermák (cvičitel a funkcionář Kl Turnov a ČSTV – 80 let)

Hosty slavnostního předávání byli bývalý československý reprezentant v hodu diskem Imrich Bugár a 

legendární oštěpařka Dana Zátopková. V bohatém doprovodném programu vystoupila Ilona Czáková, 

Marcela Holanová, Tomáš Zedek, skupina latinskoamerických tanců, pořad moderovali Eva Aichmajerová a 

Radek Šilhán.

► Ve čtvrtek 12. února proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec roku 2008, 
tentokrát už 17. ročníku.  Pro letošní slavnostní setkání byl vybrán kongresový sál hotelu Karel IV. Anketu 

pořádá Žlutá ponorka a Sportovní rada Města Turnova, a to tradičně v pěti kategoriích. Dále jsou zde vyhlá-

šeni sportovci vybraní na zápis do Zlaté knihy osobností turnovského sportu. Za rok 2008 byli vyhodnoceni:
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Zápis do Zlaté knihy osobností turnovského sportu za rok 2008:

1. Petr KAZDA, TJ Turnov, reprezentant ČR v kickboxu, držitel 9 medailí z mistrovství světa a mistrov-

ství Evropy, nejlepší sportovec roku 2007

2. Ing. Michaela OMOVÁ, TJ Turnov, reprezentantka ČR v radiovém orientačním běhu, pětinásobná 

mistryně světa a trojnásobná mistryně Evropy, nejlepší sportovec roku 2000 a 2005 

Nejlepší sportovec roku 2008:
1.kategorie – JEDNOTLIVCI

1.  Jan KAZDA  -  TJ Turnov, kickboxing reprezentant ČR, mistr a  vicemistr světa

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

3. Petr KAZDA  – TJ Turnov, kickboxing, reprezentant ČR, vicemistr světa a mistr Evropy

4. Ing. Jakub OMA – TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu

5. Luboš GAISL - AC SYNER Turnov

6. Jan MILLER - TJ Turnov, oddíl kanoistiky

2. kategorie – DRUŽSTVA – A – žactvo a dorost

1. AC SYNER Turnov – dorostenci 

2. TJ Turnov, oddíl basketbalu - dorostenci U18

3. FK Pěnčín – Turnov – starší dorost (divize)

4. TJ Turnov, oddíl orientačního běhu - družstvo žáků

5. Tenisový klub Turnov - družstvo dorostu

6. Junák, Středisko Štika Turnov - 1.oddíl skautek

2. kategorie – DRUŽSTVA – B – junioři a dospělí

1. AC SYNER Turnov – družstvo mužů A

2. Šachový klub TJ Zikuda Turnov - muži A

3. FK Pěnčín – Turnov – muži A

4. TJ Turnov - FC DALMACH Turnov

5. TSC Turnov, oddíl judo - ligové družstvo mužů

6. TJ Turnov, oddíl orientačního běhu - družstvo dospělých

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

1. Kateřina ČERMÁKOVÁ  - AC SYNER Turnov

2. David SYROTIUK  - Klub lyžařů Turnov 

3. Patrik HORÁK - TJ Turnov, oddíl SOK

4. Dominik COLAN – TSC Turnov, oddíl judo 

5. Michaela HANUŠOVÁ – TJ Turnov, oddíl orientačního běhu

6. Lukáš JENÍČEK - TJ Turnov, oddíl basketbalu

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

1. Adam Sebastián HELCELET -  AC SYNER Turnov

2. Jaromír MAZGAL -  AC SYNER Turnov 

3. Naďa LONGINOVÁ -  TSC Turnov, judo 

4. Petra PAVLOVCOVÁ - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu
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5. Barbora JÍŠOVÁ - AC SYNER Turnov 

6. Lukáš BARTOŇ -  TJ Turnov, oddíl basketbalu

4. kategorie – TRENÉR ROKU

1. Miroslav REICHL -  AC SYNER Turnov

2. Aleš DRAHOŇOVSKÝ –  AC SYNER Turnov 

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

5. kategorie – SPORTOVNÍ AKCE ROKU

1. MEMORIÁL LUDVÍKA DAŇKA 2008, 10. ročník  -  AC SYNER Turnov, atletický klub

2. MEMORIÁL MILANA KOPALA, EP na inline bruslích – Klub lyžařů Turnov

3. VEŘEJNÁ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA, 38. ročník – Klub lyžařů Turnov

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

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

6. ATLETICKÝ TROJBOJ VŠESTRANNOSTI - Středisko pro volný čas dětí a mládeže, školy

► Ve dnech 23. až 26. dubna hostila turnovská sportovní hala mistrovství České republiky v basket-
balu žáků U14. Do bojů o titul se zapojilo 6 družstev: Sokol Pražský, BK Pardubice, BK Brandýs nad Labem, 

Proton Zlín, Sokol Písek a Snakes Ostrava. Jednoznačné vítězství si od nás odvezli Pardubičtí. Turnaj byl  

pro nás jako organizátory velmi úspěšný, od delegátů ČBF získal ohodnocení 1*.

► V úterý 26. května vstoupil Memoriálu Ludvíka Daňka do druhé desítky. Letošní 11. ročník byl opět  
skvěle obsazen - nejpopulárnějšími hosty byli  mistryně světa ve vrhu oštěpem Barbora Špotáková a 
světově známí diskaři Gerd Kanter (Estonsko) a Virgilius Alekna (Litva). Ačkoli byl tento ročník téměř do 

poslední chvíle ohrožen nedostatkem peněz, neboť i sponzoři už začali šetřit, na konečnou podoba mítinku a 

atmosféru na stadionu to nemělo vliv, za což je třeba jistě poděkovat hlavně organizátorům.

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 olympijské vítězky Dany Zátopkové, světové tenistky Heleny Slu -

kové a každoročního spolupořadatele a hlavního manažera mítinku, mistra světa v hodu diskem Imricha Bu-

gára.

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, vrh koulí a pro českou reprezentaci 4 x 100 m

Tradičně nejsledovanější a nejnapínavější disciplínou byl hod diskem. Loňský souboj dvou borců - Gerda 

Kantera a Virgilia Alekny - letos pokračoval a skončil odvetou. Gerd Kanter zvítězil úctyhodným výkonem 

68,9 metru. 

V úvodním závodu žáků a žákyň zvítězili:
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- Veronika Matochová, Monika Černá, Alena Novotná, Jakub Mikeš, Adam Kříž, Jiří Porš a Leoš Hlubuček,  

všichni z AC SYNER Turnov, ve štafetě zvítězilo družstvo ZŠ Skálova Turnov ve složení Kolda. Melicharová, 

Krouza a Hanušová.

Výsledky dospělých sportovců v jednotlivých disciplínách:

1/ Ženy finále - 100 m

Pořadí Jméno Oddíl/stát Výkon

1 Procházková Barbora AC Slovan Liberec 12,44

2 Rappová Anna-Marie TJ LIAZ Jablonec n. N. 12,58

3 Tvrdíková Michaela ŠAK SG Jablonec n. N. 12,63

2/ Muži finále -100 m

Pořadí Jméno Oddíl/stát Výkon

1 Ogoun Petr TJ Slavoj Stará Boleslav 11,28

2 Brückler Jaroslav AC Slovan Liberec 11,49

3 Karas Josef PSK Olymp Praha 11,62

3/ Muži finále - 400 m

Pořadí Jméno Oddíl/stát Výkon

1 Brýdl Ivo Hvězda SKP Pardubice 48,54

2 Hýsek Pavel ŠAK SG Jablonec n. N. 50,93

3 Zikmund Adam AC SYNER Turnov 50,98

4/ Muži finále - 800 m

Pořadí Jméno Oddíl/stát Výkon

1 Medlík Zdeněk AK Kroměříž 01:52.47

2 Tomeš Jan AC SYNER Turnov 01:52,90

3 Tománek Jan TJ Dukla Praha 01:54,47

5/ Muži finále - překážky 400 m

Pořadí Jméno Oddíl/stát Výkon

1 Barák Václav AC Slovan Liberec 53,95

2 Dědeček Jaromír AC SYNER Turnov 56,30

3 Šimůnek Dominik AC SYNER Turnov 56,80

6/ Muži - Skok vysoký

Pořadí Jméno Oddíl/stát Výkon

1 Bába Jaroslav AK SSK Vítkovice 2,17

2 Stolín Ondřej VSK Univerzita Brno 2,14

3 Šutera David TJ Dukla Praha 2,11
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7/ Ženy - Skok o tyči

Pořadí Jméno Oddíl/stát Výkon

1 Rybová Pavla TJ Dukla Praha 3,8

2 Kabrnová Markéta ŠAK SG Jablonec n. N. 3,3

3 Kavalírová Nikola ŠAK SG Jablonec n. N. 2,8

8/ Muži - Skok o tyči

Pořadí Jméno Oddíl/stát Výkon

1 Barák Václav AC Slovan Liberec 4,2

2 Bláha Tomáš ŠAK SG Jablonec n. N. 3,6

9/ Muži - Skok daleký

Pořadí Jméno Oddíl/stát Výkon

1 Ogoun Petr TJ Slavoj Stará Boleslav 7,14

2 Karas Josef PSK Olymp Praha 6,91

3 Nykl Pavel AC SYNER Turnov 6,9

10/ Muži - vrh koulí

Pořadí Jméno Oddíl/stát Výkon

1 Žalský Antonín ASK Slavia Praha 19,83

2 Machura Remigius A.C. Sparta Praha 18,52

3 Karas Josef PSK Olymp Praha 12,45

11/ Muži - Hod diskem

Pořadí Jméno Oddíl/stát Výkon

1 Kanter Gerd Estonsko 68,9

2 Alekna Virgilius Litva 67,62

3 Kövágó Zoltán Maďarsko 65,8

4 Anťuchov Leo Ukrajina 60,88

5 Gondor Igor AK Kroměříž 55,18

6 Gašaj Matej Slovenská republika 53,51

7 Šebrle Roman TJ Dukla Praha 47.09

12/ Ženy - Hod oštěpem

Pořadí Jméno Oddíl/stát Výkon

1 Špotáková Barbora TJ Dukla Praha 65,96

2 Klimešová Jarmila PSK Olymp Praha 55,25

3 Prudká Adéla ACP Olymp Brno 42,92

13/ Muži - Hod oštěpem
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Pořadí Jméno Oddíl/stát Výkon

1 Veselý Vítězslav TJ Dukla Praha 78,73

2 Frydrych Petr TJ Dukla Praha 74.49

3 Peňáz Pavel TJ Sokol Kolín 68,42

► V posledním květnovém týdnu se konalo mistrovství České republiky v atletických vícebojích v 
Jablonci nad Nisou a naši borci získali řadu pěkných umístění.  Dva svěřenci exmistra světa Tomáše 

Dvořáka se ocitli na stupních vítězů, a to Adam Sébastian Helcelet na stupni nejvyšším (získal 7272 bodů a  

vítězství ve výšce, překážkách a disku) a Michal Brož, který skončil jako druhý v kategorii dorostenců se zis -

kem 6359 bodů. V kategorii juniorů skončil na sedmém místě další nadějný vícebojař z Turnova Pavel Nykl.

► Ve dnech 23. až 28. června se v Táboře konala Olympiáda dětí a mládeže, na níž Turnov úspěšně 
reprezentovali čtyři žáci.  Nejúspěšnější byla Michaela Mlejnková ze ZŠ Skálova a zároveň AC SYNER 

Turnov,  která  zvítězila  v  hodu  kriketovým  míčkem a  přivezla  do  Turnova  zlatou  medaili.   Další  repre-

zentantkou byla Kateřina Čermáková, která skončila na 7. místě v běhu na 800 metrů. Zúčastnili se také dva 

chlapci - Zdeněk Klíma skončil v rozběhu na 800 m na pátém místě a Jiří Porš byl ve vrhu koulí dvacátý.

► V 26. - 28. června se konalo mistrovství světa v bojových sportech (W.P.K.A.) ve španělském Mad-
ridu.   Účastnili se také bratři Jan a Petr Kazdové z TJ IMPACT Turnov, Petrovi se podařilo vybojovat stří -

brnou medaili. 

► Na mistrovství České republiky v atletice, které se konalo 27. a 28. června v Praze na Strahově, 
uspěli turnovští 23 medailemi!  Sportovci AC SYNER Turnov přivezli  domů 5 zlatých, 7 stříbrných a 11 

bronzových medailí. Podrobnosti jsou uvedeny v odstavci činnost AC SYNER Turnov v roce 2009.

 
► O víkendu 5. a 6. září pořádal klub lyžařů Turnov mezinárodní pohár ve slalomu na kolečkových  
bruslích CILA cup. Závody probíhaly již popáté v ulici Jana Palacha, která byla pro tuto příležitost uzavřena. 

Kromě našich borců se zúčastnili tradičně Němci, dále Slováci, Švýcaři a Lotyši. Celkové vítězství si odvezl  

již potřetí Manuel Gauch z Německa, z našich byli nejlepší Jan Möller z KL Turnov na osmém místě a Ri-

chard Kudelásek, který skončil sedmý.

► V pondělí 7. září proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaného plaveckého bazénu a od 14. září 
byl bazén k dispozici pro veřejnost.   Rekonstrukce začala na podzim, stávající 16metrový bazén zůstal 

velikostně zachován (původně se uvažovalo, že by byl zvětšen na 25 metrů). Kompletní oprava zahrnuje  

novou nerezovou vanu bazénu,  veškeré technologické zázemí, opraveny byly všechny vnitřní a venkovní 

prostory a byla zajištěna bezbariérovost. Dále byla zvětšena hloubka bazénu z původních 90 až 130 centi-

metrů na 120 centimetrů až 160 cm pod startovními bloky. Celkové náklady na rekonstrukci činily 24,8 mil.  

Kč,  z toho dotace z fondu EU byla ve výši 22,9 mil. Kč a město ze svého rozpočtu doplatilo 1,8 mil. Kč. Do  

konce roku probíhal ještě zkušební provoz, to znamená, že o víkendech probíhala měření technických para-
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metrů a pro veřejnost a školy byl bazén zpřístupněn ve všední dny, a to takto:

Ráno Dopoledne Odpoledne

Pondělí 6.30 - 7.30
Kondiční

8.00 - 16.00
MŠ, ZŠ

16.00 - 20.00
organizace, těhotné, aqua

Úterý 8.00 - 15.00
MŠ, ZŠ

16.00 - 20.00
veřejnost

Středa 8.00 - 14.30
MŠ, ZŠ

16.00 - 20.00
rodiče a děti TSC, aqua

Čtvrtek 8.00 - 14.30
MŠ, ZŠ

16.00 - 20.00
veřejnost

Pátek 8.00 - 14.00
MŠ, ZŠ

14.00 - 18.00
sportovní plavání

Ceny za využití bazénu byly stanoveny takto:

- děti, důchodci, držitelé ZTP - 30,- Kč/ hod.

- dospělí, plné vstupné - 40,- Kč/hod.

Trocha historie:  Bazén na Výšince byl postaven na konci 60. let minulého století z iniciativy legendárního 

turnovského učitele Kopala a to jako  plavecká učebna. Stavba byla realizována v  akci „Z“. Na přelomu 80.  

a 90. let musel být bazén z technických důvodů uzavřen a pro nedostatek financí na opravu se dokonce  

uvažovalo i o tom, že místo bazénu zde bude tělocvična. Nakonec byl bazén opraven a v roce 1994 otevřen. 

V té době šlo o provizorní opravu, bylo jasné, že musí přijít generální rekonstrukce. Technický stav byl v  po-

sledních letech už neudržitelný, 30. června 2008 byla plavecká učebna uzavřena. Naštěstí se neopakovala 

situace z 90. let, radnice měla na opravu bazénu podánu žádost na dotaci z operačních programů Evropské 

unie a tentokrát dotaci ve výši 22,9 mil. Kč dostala.

► V sobotu 21. listopadu proběhla v Turnově historicky první série soutěžních utkání v boxu.  Akci 

pořádali bratři Jan a Petr Kazdové a Josef Kapín pod názvem juniorská liga. K zápasům nastoupilo 18 borců  

z Turnova, Prahy, Mladé Boleslavi, Trutnova a Jičína. Za IMPACT Turnov nastoupili čtyři sportovci - Lukáš 

Veselý, Dušan Kudrnovský, Andrej Gomzyk a Jaroslav Egrt, kteří si odnesli dvě vítězství, jednu porážku a 

remízu. 250 nadšených diváků bylo jistě důkazem, že o tento sport je v Turnově zájem.

► Na konci listopadu se v Teplicích uskutečnilo mistrovství ČR jednotlivců  v  judu. Vynikajícího vý-

sledku dosáhla Turnovačka Naďa Longinová, a to už při svém prvním startu na mistrovství republiky. Získala 

3. místo, tedy bronzovou medaili, ve váze nad 78 kilogramů a   svým výkonem pomohla družstvu TJ SKP 

Judo Jičín získat pěkné 4. místo.

► Provoz mobilního  kluziště měl být zahájen 20. listopadu, ale vzhledem k rozmarům počasí se tak 
stalo o 10 dní později, v pondělí 30. listopadu.  Ceny za návštěvu kluziště zůstaly stejné jako v loňském 

roce:
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- permanentka na celou sezónu - 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:

► Ve středu 23. prosince byl zprovozněn lyžařský vlek Ve Struhách.  Areál v majetku Klubu lyžařů 

Turnov byl tuto zimu vybaven technikou na výrobu umělého sněhu, talířovým vlekem, rolbou Pisten Bully,  

kterou byl každý den upravován povrch. Nechyběl stánek s občerstvením. Turnovská sjezdovka byla znovu 

profilově upravena, takže splňuje parametry modré sjezdovky, délka je 300 metrů a převýšení 50 metrů. Bě-

hem prázdnin, jako hned za začátku, a o víkendech jezdil vlek od 9 hodin  do 21, od 18 hodin do konce pak s 

osvětlením (večerní lyžování). Všední dny byl k dispozici lyžařům od 15 do 21 hodin. Pro nejmenší lyžaře byl 

opět připraven provázkový vlek. Ceny za využití vleku byly následující: 
a) Hlavní sezona ( od 23. 12. do 26.2.)

- 1 jízda..................................... 20,- Kč.......................................děti 20,- Kč

- 1 hodina ................................. 60,- Kč ............................................ 50,- Kč

- 2 hodiny ................................110,- Kč ...........................................  85,- Kč

- 3 hodiny ................................145,- Kč .........................................  110,- Kč

- odpolední (12 - 18 hod.)........ 180,- Kč ......................................... 145,- Kč

- celodenní (9 - 18 hod) .......... 220,- Kč .........................................1 70,- Kč

- večerní lyžování/1 hod. .......... 60,- Kč..........................................   60,- Kč

- bodová jízdenka (20 jízd) ..... 150,- Kč ......................................... 110,- Kč

b) Vedlejší sezona (od 27.2.)

- 1 jízda..................................... 15,- Kč.......................................děti 15,- Kč
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- 1 hodina ................................. 50,- Kč ............................................45,- Kč

- 2 hodiny ................................  90,- Kč ........................................... 65,- Kč

- 3 hodiny ................................120,- Kč ........................................... 85,- Kč

- odpolední (12 - 18 hod.)........ 145,- Kč .........................................115,- Kč

- celodenní (9 - 18 hod) .......... 175,- Kč .........................................135,- Kč

- večerní lyžování/1 hod. .......... 50,- Kč..........................................  50,- Kč

- bodová jízdenka (20 jízd) ..... 120,- Kč .........................................  90,- Kč

► Poslední den roku se již po šestatřicáté konal Silvestrovský běh sídlištěm.  Hlavním pořadatelem 

byla opět Žlutá ponorka v osobě Mgr.  Karla Štrincla, připojili  se také Tělovýchovně sportovní klub a AC 

Turnov. Hlavní závod se běžel na 6 okruhů s celkovou délkou trati  5 500 metrů. V letošním roce nečekaly 

závodníky třeskuté mrazy ani závěje, zato je potrápil déšť a mokrá trať. Letošního 36. ročníku se zúčastnilo 

60 borců všech věkových kategorií. 

– v kategorii mužů do 40 let zvítězil mílař David Kučera z ABK Liberec časem 18:31,7 min., druhý byl 

       loňský vítěz Jiří Čivrný ze Semil a na třetím místě místní borec a reprezentant v radiovém orientačním 

       běhu (ROB) Jakub Oma

– v kategorii veteránů do 50 let zvítězil Martin Fořt, Sokol Kolín

– z veteránů do 60 let byl nejrychlejší Karel Trejbal, SKP Mladá Boleslav

– veterány nad 60 let porazil Ludvík Štenc, Vrchlabí

– mezi ženami zvítězila Iveta Fořtová, Sokol Kolín

– dorostenky běžely trať o délce 920 metrů a zvítězila Kateřina Čermáková

– mladší žáci měli trať 450 m,  první se umístil Tomáš Pacholík, AC SYNER Turnov

– z mladších žákyň na stejné trati (450 m) zvítězila D.Cymbálová, AC SYNER Turnov

– na prvním místě v kategorii nejmladších žáků se umístil Martin Rulec

– v kategorii nejmladších žákyň doběhla první Tereza Schmidtová ze ZŠ Skálova v Turnově

– v běhu nejmladších dětí na 250 metrů zvítězili Martina Mastníková ze ZŠ Skálova a Jiří Čermák z MŠ    

       Koberovy

Sportovní organizace
► MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, S.R.O., SKÁLOVA 72
Jednatel Jiří Vele

Dozorčí rada: Ing. Milan Hejduk, Mgr. René Brož, Mgr. Aleš Mikl, Aleš Hozdecký, Ing. Jaromír Pekař

Hlavní předmět činnosti: Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a re-

kondici, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.

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

Dalším předmětem činnosti společnosti je pronájem nemovitostí a nebytových prostor, koupě zboží za úče-

lem dalšího prodeje a  reklamní činnost.
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Personalistika:

V roce 2009 společnost zaměstnávala v první polovině roku 9 pracovníků, z toho 5 na plný úvazek a 4 na  

částečný úvazek. Od září, kdy byl po rekonstrukci opět otevřen plavecký bazén, se stav pracovníků vrátil na 

původní počet, to jest 12 zaměstnanců, z toho 9 na plný úvazek.

Činnost Městské sportovní v roce 2009:

Také v roce 2009 byla činnost MST, s.r.o., rozdělena do následujících úseků a činností:

1/ Provozování plaveckého bazénu Výšinka
Od podzimu minulého roku do září 2009 probíhala rekonstrukce plaveckého bazénu. Plavecký bazén byl 

otevřen 7. září, celkové náklady na rekonstrukci činily 24,8 mil. Kč,  z toho dotace z regionálního operačního 

fondu byla ve výši 22,9 mil. Kč a město ze svého rozpočtu doplatilo 1,8 mil. Další podrobnosti jsou uvedeny v 

úvodu této kapitoly - v kalendáriu. V rámci rekonstrukce byly do projektu zakomponovány požadavky ve-

řejnosti na některé úpravy (hloubka bazénu, zázemí...) a zejména technické parametry dosáhly standardních 

hodnot pro tento provoz. Do konce roku probíhal zkušební provoz a o víkendech byly dolaďovány technické 

a hygienické normy.

Zajištění provozu a údržby  atletického stadionu AC Turnov

Po letech dohadování a soudních tahanic se situace kolem povrchu MONDO uklidnila, stadion sloužil jak 

školám, tak pro závodní účely. Proběhl zde 11. ročník memoriálu Ludvíka Daňka, další využití stadionu je 

dáno jednak existencí kvalitního atletického oddílu v Turnově a jednak výhodnou polohou, která vyhovuje 

školní tělesné výchově. 

Od roku 2003, kdy byl stadion předán do majetku Města, je úkolem MST, s.r.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

- sportovní akce okresního a krajského charakteru

Díky dotaci MŠMT se podařilo v roce 2009 položit  nový umělý povrch do technických sektorů a obnovit 

lajnování na oválu dráhy.   Velkým problémem, který bylo a je nutno řešit  ,  je  zavlažování trávníku.  Po  

kontroverzi Města a firmy pana Votrubce bylo firmou odpojeno čerpadlo, které saturovalo zavlažovací systém 

na atletickém stadionu. 

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. Prostřednictvím MST, s.r.o., byly v minulých letech provedeny následující práce:

- provizorní vyspravení střechy

- generální rekonstrukce škvárového hřiště

- zlepšení stavu travnatého hřiště, byl přijat jeden pracovník na údržbu hřiště a přípravu na zápasy

- zavlažování trávníku
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- komplexní oprava střechy

- oprava a rekonstrukce střídaček

- odkoupení pozemků

- oprava oplocení

- postupná rekonstrukce šaten

- rekonstrukce schodiště v budově FK

- vybudování ochranného zábradlí kolem hlavního hřiště

Přesto nazrála doba, kdy stadion, podobně jako bazén, nutně potřebuje celkovou rekonstrukci. Zejména ka-

biny a zázemí je v katastrofálním stavu. Fotbal jako sport má v Turnově široké zázemí. Úspěchy oddílu, který  

se dostal z nejnižších okresních soutěží do divize, jistě všechny potěšily.

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
Sezóna 2009/2010 přes teplý listopad začala v předstihu oproti minulému roku - 30.11.2009. Provoz kluziště 

vycházel z již osvědčeného modelu: 

- dopoledne školy - zejména 1. ZŠ v Alešově ulici, Integrovaná střední škola a gymnázium

- odpoledne veřejnost

- večer zájmové skupiny z Turnova a okolí - počet se stabilizoval na 11 subjektech

Přehled začátků  a ukončení sezony o počátku činnosti kluziště:

Sezóna Zahájení Ukončení

2005/2006 29.12.2005 26.3.2006

2006/2007 8.12.2006 5.3.2007

2007/2008 29.11.2007 25.2.2008

2008/2009 12.12.2008 3.3.2009

2009/2010 30.11.2009 26.2.2010

Pro představu o využití kluziště veřejností uvádíme prodej vstupenek v sezónách 2008/09 a 2009/10

Sezóna 2008/2009 Sezóna 2009/2010

prosinec 2000 ks prosinec 1742 ks

leden   748 ks leden   978 ks

únor   491 ks únor   597 ks
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Celkem                                    3239 ks Celkem                                   3319 ks

Přesto je kluziště ekonomicky silně nerentabilní. Každoroční náklady představují okolo 800 tis. korun, kdežto 

příjmy se i při plném využití kluziště pohybují okolo 200 tis. korun. Na vině je zejména vysoká energetická 

náročnost tohoto provozu. Pro představu uvádíme ekonomiku letošní sezóny:

Příjmy : vstupné ......................................................... 100.000,- Kč

             permanentní vstupenky ................................     4.200,- Kč

             hokej přímo placený .....................................   25.850,- Kč

             hokej fakturovaný .........................................   14.050,- Kč

             školy přímo placené .....................................     7.300,- Kč

             školy fakturované .........................................    25.800,- Kč

Příjmy celkem ............................................................  177.200,- Kč

Náklady: elektřina ....................................................... 470.000,- Kč

               rolba (nájem a doprava) ...............................  40.000,- Kč

               voda .............................................................  45.000,- Kč

               mzdy ............................................................ 300.000,- Kč

               ostatní náklady..............................................   25.000,- Kč

Náklady celkem ........................................................... 880.000,- Kč

Ostatní aktivity
Kromě výše zajištění provozu výše zmíněných areálů zajišťovala Městská sportovní zejména tyto činnosti:

  a) Dolánky – údržba zeleně

  b) Průzkum stavu dětských hřišť v Turnově a návrh opatření

  c) Aktivní spolupráce při přípravě výstavby sportovního areálu Maškovka

  d) Spolupráce s družebními městy

  e) Práce v komisích

  f) Spolupráce s odbory města

  g) Koncepce sportovišť

  h) Vlastní hospodaření organizace

Dolánky

V prostoru bývalého koupaliště v Dolánkách byla z grantu Ministerstva pro místní rozvoj zřízena 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 úkolu 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. Závěry tohoto 
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šetření byly ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu MÚ zpracovány a předloženy radě města.

Aktivní spolupráce při přípravě výstavby sportovního areálu Maškovka

V roce 2009 nabyla situace kolem nového areálu opět na aktuálnosti. 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

Tradice spolupráce sportovních oddílů i samostatných podniků trvá již od založení společnosti, tedy od roku 

2000.Avšak v roce 2009 tyto aktivity trochu polevily, zejména pro nezájem polské strany. Jednatel MST se 

zúčastnil jednání ve Slovinsku o možnosti fotbalové spolupráce pro rok 2010.

Z ekonomiky společnosti

Tabulka uvádí porovnání výnosů a nákladů za uplynulé tři roky:

Rok/ Ukazatel 2007 2008 2009

Celkové příjmy 6667 6050 5257

Celkové náklady 5419 5684 6163

Hospodářský výsledek -1248 -366 -906

 (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, Ing. Jakub Oma, Mgr. Filip Stárek, Pavla Šmídová

Revizní komise: Květoslav Šonský, Jiří Matějec, Roman Šafář

Počet členů v roce 2009 - 1186, od loňského roku stoupl o 30 členů

Počet oddílů v roce 2009 - 

Věkové kategorie se posunuly ke starším - do 18 let bylo v roce 2009 326 členů oproti loňským 434.

Přehled oddílů a členské  základny TJ Turnov v roce 2009:
Oddíl Předseda Počet členů Z toho mládež

do 18 let
Akademický atletický klub  Břetislav Zeman 12 0
Basketbal Tomáš Mareš 89 48
Florbal Radim Kolomazník 146 90
Futsal Jindřich Vaňátko 25 0
Házená Petr Ouvín 95 28
Kanoistika Martin Goruk 49 4
Kickbox Jan Kazda 23 4
Silová trojboj a kulturistika Jiří Richtr 20 0
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Malá kopaná Roman Šafář 41 0
MTBO Eda Folprecht 29 0
Musher club Jan Šabaka 7 0
Orientační běh Věra Kvapilová 92 18
ROB Miloslav Nečas 36 3
SOK Václav Zakouřil 62 34
SPV Daliměřice Pavla Šmídová 89 35
SPV Mašov Petr Tausig 226 41
Volejbal Josef Špilling 143 30

Bez příslušnosti 2 0

Celkem 1186 326

Personalistika

V roce 2009 mělo TJ Turnov pět stálých pracovníků:

- Mgr. Filip Stárek, vedoucí

- Ing. Jakub Oma, vedoucí sportcentra

- Hana Krausová,organizační pracovnice 

- Václav Jaroš, údržbář

- Jana Suchardová, uklizečka

Dále pro TJ pracovalo cca 25 pracovníků na dohodu o provedení práce. Z toho 13 lidí se staralo o provoz 

sportcentra, 3 se střídali v dozoru haly, dále zde jsou správci tělocvičny na Daliměřicích a chaty v Kořenově. 

Na základě obchodních smluv pracovali účetní, masérky, údržba spinningu a provoz sportbaru.

Bilance roku 2009

Rok 2009 byl pro TJ rozporuplný - ve sportovních výsledcích se dařilo velmi dobře, avšak finanční starosti  

dolehly i  na tuto organizaci.  Již čtvrtým rokem nedostala žádný příspěvek od ČSTV (Sazka), od kraje a  

OSTS se příspěvky na údržbu areálů velmi ztenčily. Jediným stálým příjmem tak byla dotace od Města ve  

výši téměř dvou milionů korun. Přesto se podařily některé menší investice a řešení vleklých záležitostí kolem 

majetku TJ. Během roku se podařilo odprodat dům ve Jiráskově ulici (ve spoluvlastnictví s TJ Orel), přesvěd-

čit atletický klub, který je v hale v pronájmu, aby provedl nutné opravy. V hale byly vybudovány nové střídač -

ky, dále byla ve výstavbě kanalizační přípojka pro loděnici a velmi se zlepšilo vybavení chaty v Kořenově.

Sportovních úspěchů dosáhli v roce 2009 členové TJ Turnov v individuálních i kolektivních sportech. Na  

mezinárodním poli se prosadily čtyři oddíly dokonce na stupních vítězů, a to:

- Kickbox - Petr Kazda - stříbrná medaile na MS v Madridu, Jan Kazda 2. místo na MS WTKA v Itálii

- Orientační běh - Daniel Wolf - 1. místo na ME dorostu v Srbsku, Petra Pavlovcová - 2. místo tamtéž

- Radiový orientační běh - Michaela Gomzyk - 3. místo na ME v Bulharsku, 1. místo na Českém poháru

                                        - Jakub Oma -  3. místo na ME v Bulharsku, 1. místo na Českém poháru

- Kanoistika - Otto Jarolímek - extrémní závod na Čertových proudech na Vltavě

Další trofeje z domácích šampionátů přivezly oddíly SOK (samostatného orientačního běhu) a Musher clubu:

- MČR štafet žáků - 2. místo

- MČR na Vysočině - Ilona Erlebachová se psem Seppem zvítězila v kategorii bikejöringu žen a Jiří Šabaka  
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se psem Ildem zvítězil  v kategorii bikejöringu mužů 

Sportovní zařízení TJ Turnov

1/ Sportovní hala  včetně sportcentra a sportbaru

2/ Tělocvična Daliměřice je ve špatném stavu, sem by měly směřovat investice, financované z prodeje "Or-

lovny  "

3/ Hřiště na malou kopanou - Daliměřice 
4/ Areál loděnice a házené 
5/ Areál volejbalu 
6/ Turistická chata Kořenov
(Zdroj: Ročenka TJ Turnov 2009 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.

V roce 2003 byl atletický areál (stadion) převeden na město.

Činnost a výsledky klubu v roce 2009:

● Uspořádání  jubilejního 10. ročníku Memoriálu Ludvíka Daňka za účasti nejlepších světových diskařů 

(Kanter, Alekna, Kövágó) a české atletické špičky  ve vypsaných disciplinách - olympijské vítězky a světové 

rekordmanky v oštěpu Barbory  Špotákové a desetibojaře Romana Šebrleho.  Mítink opět sledovalo více jak 

3.000  diváků

● Družstvo juniorů AC SYNER Turnov získalo 3. místo na mistrovství České republiky

● Družstvo mužů AC SYNER Turnov obsadilo v extralize 8. místo

● Na mistrovství ČR získali jednotlivci z AC SYNER Turnov 23 medailí, z toho 5 zlatých, 7 stříbrných a 11 

bronzových:

       -  Adam Sebastián Helcelet, kategorie juniorů  - desetiboj  a skok do dálky(hala) - zlato

       -  Michal Brož, kategorie dorostenců - 110 m překážky a 300 m překážky - zlato

       -  Pavel Bukvic, kategorie mužů do 22 let - hod kladivem - zlato

       -  Michal brož, kategorie dorostenců - desetiboj a sedmiboj (hala) - stříbro

       -  Kateřina Čermáková, kategorie žákyň - přespolní běh - stříbro                         - 

       -   Adam Sebastián Helcelet, kategorie juniorů -  sedmiboj (hala) - stříbro

       -  Barbora Jíšová, kategorie dorostenek - 1500 m překážek - stříbro

       -  Jakub Macháček, kategorie dorostenců - chůze na 5 km (hala) - stříbro

       -  Jaromír Mazgal, kategorie dorostenců - hod diskem - stříbro

       -  Michal Brož, kategorie dorostenců - 60 m překážky (hala) - bronz

       -  Pavel Bukvic, kategorie mužů - hod kladivem - bronz
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       -  Kateřina Čermáková, kategorie žákyň - 1500 m (hala) - bronz

       -  Adam Sebastián Helcelet, kategorie juniorů - 60 m překážky a 110 m překážky (hala) - bronz

       -  Jan Tomeš, kategorie juniorů - 800 m - bronz

       -  juniorská štafeta 4 x 400 m ve složení Bílek, Nykl, Dostál, Haloun - bronz

       -  juniorská štafeta 4 x 200 m ve složení Helcelet, Haloun, Nykl, Dostál - bronz

       -  dorostenecká štafeta 4 x 100 m ve složení Zikmund, Bílek, Kryštof, Brož - bronz

       -  družstvo juniorů - bronz

● AC SYNER Turnov byl opět spolugarantem Trojboje všestrannosti   1. až 5. tříd Libereckého kraje.  

● Organizování soutěží pro děti a mládež  

► 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 žen (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.  

V sokolovně je vybavená ubytovna. 
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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.                                                              

► FOTBALOVÝ KLUB PĚNČÍN - TURNOV, KOŠKOVA UL. 828
Předseda klubu: Ing. Jaroslav Knížek                                                                                     

Počet členů: mládež 109 hráčů, dospělí 37 hráčů 

Počet družstev: celkem 12, a to muži A, B, dorost starší a mladší, žáci starší a mladší, přípravka starší a 

mladší A, B, 2 družstva „elévové“

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 1993-94 pod názvem AGRO Turnov, po obnovení činnosti v 

roce 1999 postup do divize v roce 2006-07. V létě 2004 došlo ke sloučení Turnova s Pěnčínem pod  společ- 

ným názvem: FK Pěnčín-Turnov.

Činnost a výsledky v roce 2009:

V roce 2009 měl oddíl zařazeno v soutěžích všech 10 družstev, a to na následujících úrovních:

– Muži A - Divize , soutěž řízena v rámci ČR

– Muži B - Krajský přebor, soutěž řízena Libereckým krajem

– Dorost starší - Divize, soutěž řízena v rámci ČR

– Dorost mladší - Divize, soutěž řízena v rámci ČR

– Žáci starší - Krajský přebor, soutěž řízena Libereckým krajem

– Žáci mladší - Krajský přebor, soutěž řízena Libereckým krajem

– Přípravka starší A - Krajský přebor, soutěž řízena Libereckým krajem

– Přípravka starší B - Okresní přebor, soutěž řízena OFS Semily

– Přípravka mladší A - Pojizerská liga

– Přípravka mladší B - okresní soutěž

– Elévové - dvě družstva - zatím bez soutěží

V sezóně 2008/09 hráli muži a dorost v divizi, ačkoli muži trochu klesli - na celkové 12. místo:

Muži - Divize C

Pořadí Tým Body

1 Sokol Ovčáry 60

2 FC Hradec Králové B 52

3 AFK Chrudim 50

4 RMSK Cidlina Nový Bydžov 49

5 Dvůr Králové n. L. 47

6 Bohemians 1905 B 46

7 Kunice 44

8 FK Kolín 44

9 SK Horní Měcholupy 43

10 Sokol Živanice 43
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11 FK Parbubice 41

12 FK Pěnčín - Turnov 41

13 FC Velim 36

14 SK Převýšov 36

15 SK Týniště . O. 28

16 SK Holice 9

S družstvy pracovalo 10 dobrovolných trenérů mládeže a 3 trenéři u dospělých.

(Zdroj: Výroční zpráva organizace a internetové stránky)

► 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 s průměrnou účastí 

31 turistů. Kromě toho se scházela každých 14 dní v sokolovně na společné besedě.

-  Členstvo mladší - skupina měla cca 80 členů a věnovala se prakticky všem druhům aktivit (pěší, kola, 

lyže, voda, auta). V roce 2009 to byly např. akce Běh na Kozákov, desetiboj, celkem 6 velkých akcí s prů-

měrnou účastí 25 členů + pravidelné páteční výlety na kole.

-  Mimoni - základem skupiny jsou členové dětských oddílů Ráčata, Orlíci a TOM 7,  měla cca 30 členů a 

uspořádala 8 akcí s průměrnou účastí 17 turistů.

- RD Mejzrovi & spol - skupina vznikla v roce 1989 z bývalého oddílu mládeže a vedoucích táborů, věnova-

la se zejména pěší turistice, cyklistice a běžkám. Celkem 12 akcí s účastí cca 12 členů.

- RD Šorejsovi & spol - základ skupiny, která se začala formovat v roce 1990, tvoří 6 rodin. Pořádala méně 

zato hodnotných akcí -vysokohorská turistika ve Schladmingu, splutí řeky a další různorodé akce. Průměrná 

účast 15 členů.

- RD Laudovi & spol - skupina vznikla z členstva mladšího, kdy se v letech 1994 - 99 spojily skupiny stejně 

staré mládeže, nyní tvoří jádro skupiny rodiny s dětmi. Kromě pěších a cyklovýletů se věnovala bruslení a 

raftům. Celkem 12 akcí s průměrnou účastí 25 osob.

- RD Lesáčkovi & spol - skupina rodičů s dětmi měla 41 členů, z toho 20 dospělých a 21 dětí ve věku 9 - 12 

let. Zformovala se v roce 2002. Z hlediska počtu akcí nejaktivnější skupina, která pomáhala i při značení. V 

roce 2009 uspořádala 12, zejména na kolách a lyžích, s účastí cca 25 členů a vede stálý tábor pro 40 osob.

- Máci - skupina vznikla v roce 1998 na Sychrově a věnuje se zahraniční i horské turistice, výběr akcí se ale 

rozšířil i na lyže, kola a společné akce jako Čarodějnice a podobně. Celkem 8 akcí s účastí cca 9 osob.

- Chrobáci - skupina přibližně 12 mladých lidí, ostatním skupinám poskytuje výpomoc jako vedoucí táborů, 

výletů a podobně. V roce 2009 uspořádali zajímavý puťák na Ukrajinu.

- Trosky - skupina měla v roce 2009 minimální aktivitu

- Bubláci - specialitou turistické skupiny Bubláci je pravidelná účast v Divadelní soutěži Cimrmann, která ne-
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chyběla ani v roce 2009. Dále uspořádali puťák na Fagaraši v Rumunsku, horolezecko-pěší akci na Pěnkav-

čím vrchu... Celkem 4 akce s průměrnou účastí 6 členů.

- TOM - skupina mládeže ve věku 8 - 15 let se širokým záběrem činností - pěší turistické výlety, cyklovýlety, 

voda, horolezecká stěna, lyže... Akce se konaly přibližně 2x za měsíc. Vrcholem celoroční činnosti byl jako 

vždy čtrnáctidenní tábor. Pro svou činnost využívala skupina turnovskou sokolovnu, chatu Bosna a další cha-

ty 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-

la jednodenní pěší výlety, bruslení, vánoční setkání a letní tábor v Pleskotech.

Kromě akcí jednotlivých skupin pořádali  turisté zimní táboření,  brigády na chatě Bosna, Šibřinky.  Mimo-

řádnou činností je již léta značení turistických tras. V roce 2009 bylo obnoveno 51 km značení turistických 

tras a osazeno 53 nových směrovek.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► 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

33.OS (Kmen dospělých) vede - Tomáš Štecher - Alcor

Jmenovanými členy rady - zpravodaji byli:

- Hospodářka střediska - Kateřina Mašková - Chamča

- Mediální zpravodaj - Jana Pekařová - Janina

- Správce kluboven - David Kefurt - Bělas

- Zpravodaj pro zdravovědu - MUDr. Jiří Měkyna - Mety

Členská základna střediska

Středisko mělo v roce 2009 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 - Standa      Stanislav Šéfr

                                        3. chlapecký oddíl - Paviáni      Lukáš Tábořík, Luxor a Pavel Mašek (Svišť)

                                        4. chlapecký oddíl - Pirát          Jan Verich, Pirát

                                        1. dívčí oddíl - Radka                Radka Staňková

                                        2. dívčí oddíl - Panoženky         Barbora Šimůnková, Offce

                                        3. dívčí oddíl - Chobotnice        Jana Pekařová

Dále byli registrováni dospělí členové ve 33. klubu OS, kmen dospělých, a vedl je Tomáš Štecher (Alcor).

Materiální základna

Od 90. let minulého století středisko využívá areál "Ostrov" v Turnově u řeky Jizery. Tyto pozemky dříve pat-
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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.

V roce 2009 byla za sponzorské pomoci Františka Zikudy zrealizována velká prolézačka.

Z činnosti střediska za rok 2009:

Letní stálé stanové tábory patří k nejnáročnějším akcím střediska. V roce 2009 skauti tábořili na tábořištích 

ve Skokovech, na Farské louce v Jizerských horách a v Radvanci. Dále se konal putovní tábor roverů a  

rangers po Nízkých Tatrách a 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 2009:

- Střediskové mikulášské setkání v rytmu filmových muzikálů 

- akce ke Dni sesterství

- celodenní akce k svátku svatého Jiří s tradiční velkou střediskovou hrou Čekání na krále

- Vyzvědač, večerní bojová hra v ulicích města

- Putování za Golemem - letošní novinkou bylo zahájení promítáním filmu Maharal, druhý den pokračovala 

hrou v historickém centru města, kde bylo rozmístěno 13 stanovišť

- výprava za východem slunce na Sněžku

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.

Středisko se účastnilo také celorepublikových akcí:

- družina Kamzíků z 2. dívčího oddílu získala v celostátním kole Svojsíkova závodu krásné 10. místo

Kultura :

- dívčí pěvecký sbor pod vedením Šárky Maškové pořádal vánoční koncerty - na Turnovských vánočních 

trzích na náměstí, na Valdštejně a největší z nich na náměstí Českého ráje byl jako vždy spojený s roz-

dáváním Betlémského světýlka.

- v Příšovicích se konal 8. skautský ples za účasti 180 tanečníků. 

- proběhl 3. 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 "Akce" a "Quo va -

dis"

Dívčí oddíly se účastnily Skautského velikonočního kuřátka v rámci akce Pomozte dětem a vybraly přes 12  
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tisíc korun.

(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, Memoriálu J. Vávry (dospělí) a Memoriálu J. Melicha pro seniory. Maje-

tkem klubu je tenisový areál s pěti antukovými kurty, dále odrazová tréninková zeď a dřevěná budova se  

šatnami, umývárnami, klubovnou a možností občerstvení.

Zvláštností roku 2009 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

Jednota je součástí župy sv. Zdislavy Libereckého kraje

K 28.12.2009 proběhlo  sloučení jednot TJ Orel Turnov a TJ Orel Loukov u Semil, takže počet členů k 

31.12.2009 stoupl z původních 36 turnovských na 52 celkem. Chvályhodné je také začlenění 8 mladých do  

18 let.

Důležitým krokem roku 2009 bylo odkoupení části orlovny v Jiráskově ulici od TJ Turnov. Začalo plánování  

opravy budovy a jejího financování včetně zvýšení nájmů dalším uživatelům budovy.

TJ Orel Turnov měl v roce 2009 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

Sportovní události roku 2009:

- TJ Orel Turnov uspořádal 5 šachových turnajů

- pořadatelství 2 turnajů ve střelbě

- vlastní turnaj v bowlingu
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- účast na soutěžích v běhu, cyklistice, stolním tenise, florbalu, kopané a vybíjené

(Zdroj: Výroční zpráva a internetové stránky organizace)

► BRUSLAŘSKÝ A HOKEJOVÝ KLUB
Jednatel: Ing. Jan Konejl

Bruslařský a hokejový klub Turnov byl založen 21.6. 2005, klubovými barvami byly zvoleny černá, oranžová 

a světle modrá. Za cíl si vytkl sdružit pod jednu hlavičku oddíly ledního hokeje z okolí a širokou bruslařskou 

veřejnost. Hlavním účelem BHK Turnov je snaha svojí činností rozvíjet bruslařské a hokejové dění na 

Turnovsku a upozornit na neexistenci zimního stadionu v Turnově.

V sezóně 2008/2009 hrálo za BHK družstvo mužů a přípravka (performens). Zejména přípravka překvapila 

vítězstvím  v krajské soutěži, a to s naprostým přehledem: z odehraným 22 zápasů bylo 17 vítězství, 1 

remíza, 4 prohry. O to více mrzí fakt, že touto sezonou přípravka BHK skončila. Zatím. Pro její přípravu je 

potřeba větší plocha a standardní počet hráčů, dojíždění a pronájmy nejsou možné časově ani finančně ( v 

této sezóně hoši trénovali 4x týdně a v sobotu byly zápasy).

Výsledky Nejvyšší pojizerské ligy 2008/09:

1. HC PERFORMERS TURNOV 25 21 1 3 140:40 64b.
2. HC SOKOL TURNOV 25 15 2 8 115:72 47b.
3. HC VŠEŇ POJIZEŘÍ 25 14 1 10 102:85 43b.
4. HC SDH HNANICE 25 11 1 13 74:98 34b.
5. SDH TROSKOVICE 25 6 1 18 72:141 19b.
6. HC MODŘIŠICE 25 5 0 20 65:132 15b.

Muži se zúčastnili Okresního přeboru v Lomnici nad Popelkou.

(Zdroj: Výroční zpráva organizace a internetové stránky BHK)

► KLUB LYŽAŘŮ TURNOV
Předseda klubu: Mgr. Aleš Mikl

Sídlo: Lyžařský areál Struhy

Organizace měla v roce 2009 cca 320 členů a zabývala se zejména:

- vytvářením podmínek a rozvojem lyžařského sportu na Turnovsku

- vytvářením podmínek pro tréninkový proces a účast sportovců na soutěžích Svazu lyžařů ČR

- pořádáním závodů ve všech disciplínách

- pořádáním lyžařských zájezdů pro členy do tuzemska i do zahraničí

- pořádáním školení a seminářů pro technické kádry

Dále se organizace věnovala hospodářské činnosti:

- provozování lyžařského areálu ve Struhách

- pořádání veřejné lyžařské školy

Hodnota majetku klubu byla téměř 5,5, mil. Kč, a to především lyžařský areál Struhy. Sjezdovka má délku  

300 metrů s padesátimetrovým převýšením (modré označení). Talířový vlek TLV 12 má přepravní kapacitu 
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600 osob za hodinu a je doplněn osvětlením pro večerní lyžování.

Nejlepší výsledky turnovských lyžařů:

- Filip Kasan - alpské lyžování - 8. místo v obřím slalomu na mistrovství republiky

- Jan Möller - alpské lyžování - 3. místo na mistrovství republiky

(Zdroj: internetové stránky klubu)

► SKI CLUB
Klub vlastní lyžařskou chatu v Hluboké v Podještědí, ke které patří dva vleky. Každoročně klub pořádá lyžař-

skou školu pro cca 120 dětí.

(Zdroj: starší materiály o klubu, nová zpráva nebyla dodána)

► ŠACHOVÝ KLUB ZIKUDA TURNOV
Šachový klub již několik let patřil k turnovským oddílům, které bojují v nejvyšších republikových soutěžích a 

dosahují trvale významných úspěchů. Činnost klubu je rozdělena do čtyř družstev:

–  A družstvo v roce 2009 získalo v extralize ČR 8. místo. V soutěži Nejlepší sportovec Pojizeří získalo 2.  

místo. Družstvo se účastnilo také finále Českého poháru v rapid šachu pětičlenných družstev ve Fran-

tiškových Lázních. Družstvo ve složení hráčů Ftáčník, Žilka, Neumann, Kulhánek a Možný vybojovalo 

vítězství s trofejí Lázeňské garde

– B družstvo hrálo ve sledovaném roce II. ligu, v ročníku 2009/08 obsadilo 3. místo

– C družstvo hrálo krajskou soutěž a ve stejném ročníku získalo 8. místo ze 12

– D družstvo tvoří převážně mládež a hrála pod vedením Jany Ježkové a Tomáše Broučka v rámci 

kroužku ve Žluté ponorce

(Zdroj: Výroční zpráva organizace) 

► SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB OLYMPIA TURNOV
Předseda klubu: Ing. Jaroslav Zahrádka

Klub vstoupil mezi členy sportovní komise k 1.1.2009. K poslednímu dni roku měl pět řádných členů a zá -

roveň soutěžících v následujících kategoriích:

- Ing. Jaroslav Zahrádka - kategorie A muži

- Petr Doul - kategorie A muži

- Lukáš Zahrádka - kategorie A muži

- Radek Prokop - kategorie A muži

- Libor Podlaha - kategorie B junioři

Všichni členové klubu byli  registrováni v Českém střeleckém svazu a při  činnosti klubu používali  vlastní 

zbraně. Během roku absolvovali zimní přípravu, skládající se z individuální přípravy a pěti kontrolních závo-

dů, dále kvalifikační závody a poté soutěže:

1/ Kvalifikační závody Českého střeleckého svazu Český pohár (3 kola + Grand Prix) 

2/ Mistrovství České republiky 2009 v Brně Soběšicích

Nejvýznamnějším úspěchem klubu v roce 2009 bylo dosažení 4. místa na mistrovství České republiky v dis-
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ciplíně SKEET.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► Dále jsou v Turnově aktivní : Střelecký klub Sokol Malý Rohozec, Klub aktivních vozíčkářů, Club Peaque 

Český ráj, Tuning every Day, Extreme club a další.                                               
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X.

DALŠÍ ORGANIZACE, FIRMY A ŽIVNOSTI 

V ROCE 2009
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Ostatní důležité organizace 
působící v roce 2009 v Turnově

► TECHNICKÉ SLUŽBY TURNOV, S.R.O., SOBOTECKÁ 2055
Jednatel společnosti: Libor Preisler

Společnost vznikla transformací městské rozpočtové organizace Technické služby města Turnova k 1. lednu 

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.

Město má se společností uzavřeny následující smlouvy:

1/ O poskytování služeb

2/ Nájemní smlouvy o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí

3/ Smlouvu na likvidaci odpadů

Personalistika:

V roce 2009 měla společnost celkem 45 zaměstnanců. Vedoucími jednotlivých úseků byli:

- Libor Preisler - jednatel společnosti

- Jan Hataš - vedoucí dopravy

- Pavel Hořák - vedoucí provozu

- Martin Ciler - vedoucí odpadů

Hospodaření: 

Rozbor hospodaření organizace Technické služby Turnov, s.r.o.,  v porovnání s předchozími lety:

Rok Roční obrat Hospodářský výsledek
před zdaněním

Hospodářský výsledek
po zdanění

2007 35 622.000,- 634.455,- 469.500,-

2008 36 846.000,- 751.650,- 550.300,-

2009 40 137.000,- 2 213.180,-   1 779.500,-  
 
Činnost v roce 2009:

Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro MÚ Turnov v základní smlouvě ve výši 9.674.000,- 

Kč,  ve  smlouvě  na  likvidaci  odpadů  ve  výši   9.564.000,-  Kč.  Celkem práce  pro  Město  Turnov  v obou 

smlouvách činila 19.238.000,- Kč bez DPH, což znamená přibližně osmiprocentní navýšení ve srovnání s  

loňským rokem. Ostatní příjmy ve výši 20.899.000,- Kč byly naplňovány od ostatních subjektů ve městě a 

okolí, případně na základě samostatných objednávek od jednotlivých odborů MÚ. Jednalo se především o 

příjmy  za  svoz  komunálního  odpadu  (mimo  smlouvy  s  městem)  ve  výši  4.436.000,-  Kč  a  recyklace 

stavebních odpadů a využití překladiště odpadů na Vesecku ve výši 2.957.000,- Kč. Zbylé příjmy se skládaly 

z ostatních drobných služeb pro jiné organizace či občany:

- vybudování veřejného osvětlení okružní křižovatky v ul. Sobotecká pro firmu Eurovia Praha - 1013.000,- Kč 
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- vybudování veřejného osvětlení v sídlišti Jana Patočky pro Silnice Jičín - 482.000,- Kč 

- vybudování veřejného osvětlení ve Skálově ulici pro Město Turnov -  785.000,- Kč

- opravy komunikací po pokládce sítí pro firmu Pamico Turnov - 302.000,- Kč

- opravy místních komunikací pro obec město Český Dub - 249.000,- Kč

- oprava místních komunikací v areálu autokempu Sedmihorky - 131.000,- Kč

- opravy komunikací a chodníků pro firmu SITEL Praha - 156.000,- Kč

- opravy komunikací pro Obec Příšovice - 81.000,- Kč

- vybudování komunikací v areálu firmy Mlýn Perner Svijany - 155.000,- Kč

- opravy komunikací pro Obec Karlovice - 144.000,- Kč

- vybudování zpevněných ploch u domu MUDr. Kopáče - 99.000,- Kč

Dále drobné služby jako  opravy veřejného osvětlení a úklid komunikací pro okolní obecní úřady a místní  

firmy, likvidace různých odpadů, výlep plakátů a podobně.

Nákupy a odpisy dlouhodobého majetku v roce 2009:

Nákupy:

Nákupy dlouhodobého majetku byly pořízeny celkem za 10.683 tisíc korun, zejména:

* Kolový nakladač LOCUST ..................................................................... 1 374.800,- Kč

* Automobil Škoda Octavia ......................................................................    352.357,- Kč 

* Malotraktor John Deere (sypač, radlice) ...............................................    680.400,- Kč

* Budova garáže ...................................................................................... 7 811.668,- Kč

Úbytky:

Úbytky za rok 2009 činily celkem 319.248,- Kč:

* Počítač Merkury - likvidace ......................................................................    58.490,- Kč

* Automobil Škoda Felicia - prodej .............................................................   260.758,- Kč

Všechny částky jsou uvedeny v pořizovacích cenách.

Společnost  TST se  zapojila  do  dotačního  programu  Zkvalitnění  nakládání  s  odpady z  Operačního 

programu ministerstva životního prostředí.  Z dotace by měl být  zakoupen komunální automobil pro svoz 

separovaného odpadu v hodnotě 4,5 milionu korun. Město by se podílelo 10% nákladů, tedy 450 tisíci ko-

runami.

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 ve spolupráci s 

dalšími dodavateli. Jednalo se o následující lokality: 

– výtluky v  ulicích 28.  října,  Studentská,  Zborovská a Lidická,  Vejrichova a Tázlerova,  dále Pekařova,  

Zahradní Dělnická a areál Vesecko  - ve spolupráci s firmou KOREKT Brno

– pokládka celoplošných živičných povrchů v Mašově a na Vesecku
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– nové povrchy komunikací v souvislosti v projektem Čistá Jizera - ulice Skálova, Husova

– opravy chodníků po pokládce rozvodu sítí

Celkový finanční rozsah prací na komunikacích činil 2.098.000,- Kč, výnos střediska byl 6.316.000,- Kč. Při  

realizaci prací na komunikacích bylo zpracováno 427 tun živičné směsi a 149 tun asfaltového recyklátu.

ODPADY
Toto středisko zajišťovalo svoz komunálního odpadu v Turnově, Jenišovicích, Ohrazenicích a Rakousích. 

Celkem se v roce 2009 jednalo o 278 ks nádob 1100 l , 135 nádob 240 l, 3.740 nádob 110 l a 3200 ks 

odpadových pytlů. Za uvedené období bylo svezeno celkem 5.952 tun komunálních odpadů a objemných 

odpadů. Dále TST zajišťovaly 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 zlikvidováno 5.497 tun stavebních sutí a živic, což 

je skoro o 80% více než loni. Při vyvážení odpadkových košů TST zajišťovaly svoz cca 256 ks košů na 

katastru města v pravidelných intervalech.

V oblasti  separovaného  odpadu  zajišťovaly  TST  svoz  směsných  plastů,  papíru  a  skla.  Po  městě  je 

vybudována síť 64 separačních stanovišť, kde bylo ve sledovaném roce rozmístěno celkem 300 nádob, u 

ostatních subjektů je rozmístěno dalších 144 ks nádob, celkem tedy svoz 444 ks separačních nádob. Za 

sledované období  bylo  vyseparováno celkem  865 tun  druhotných surovin,  tedy o  8  tun více než v 

loňském roce. V roce 2009 byl zahájen svoz bioodpadu, celkem bylo sváženo 165 nádob.

Zvýšením separace se zvyšuje příjem za prodej druhotných surovin pro TS a zároveň příjem pro Město 

Turnov od EKOKOMU. Bohužel stále pokračuje trend snížení zájmu o druhotné suroviny a za jejich likvidaci 

se začalo platit. Ceny se pohybují od 0,- do 2000,- Kč podle druhu a kvality surovin. Tím se výrazně zvýšily 

celkové náklady na svoz a likvidaci odpadů, navíc uzavřením ostatních sběrných dvorů krom Vesecka se 

zvýšily náklady na svoz separovaných 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 15.095 občanů, což znamená snížení oproti loňsku 

téměř o pětinu. Finanční náklady na provoz  sběrného dvora se výrazně snížily cca o 16%, v roce 2009 

představovaly 1 318.000,- Kč.

Celkové finanční výnosy střediska činily 21 574.000,- Kč

VEŘEJNÉ  OSVĚTLENÍ
Na tomto středisku zajišťovaly TST provoz stávajícího VO po městě, celkem provozovaly 1.969 světelných 

zdrojů, přibylo tedy 36 světelných zdrojů. V roce 2009 bylo vybudováno nové osvětlení okružní křižovatky  a 

podchodu v Sobotecké ulici, dále byla provedena rekonstrukce osvětlení v ulicích Skálova, Komenského,  

Opletalova a v sídlišti Jana Patočky, rozšířeno bylo osvětlení v ulici 1. máje.

Celkové finanční výnosy střediska činily 3 363.000,- Kč

ČISTOTA MĚSTA 
Toto středisko zajišťovalo úklid komunikací a chodníků ve městě – strojní i ruční, vyvážení odpadkových 

košů  a  zajištění  zimní  údržby  místních  komunikací.  Strojní  čištění  komunikací  bylo  prováděno  třemi 
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zametacími vozy a autokropicí. K úklidu psích výkalů využívaly TST motocykl YAMAHA s vysavačem. 

Zimní údržba byla prováděna dle schváleného plánu zimní údržby, bylo spotřebováno 106 tun soli a 599 tun 

inertního materiálu.  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 a Sol-

sats Sýkořice. V průběhu dalšího období byl prováděn úklid zametacím vozem pouze 1x za 14 dnů, a to pou-

ze v centru. Úklid ostatních komunikací byl proveden ve sjednaných intervalech v červnu a září. Mytí chodní-

ků 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 pra-

covník zajišťoval údržbu parku na Šetřilovsku. V rámci čištění komunikací pro další subjekty vykonávali pra-

covníci 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. K zajištění  

údržby chodníků v centru města zakoupila společnost nový malotraktor John Deere.

Celkové finanční výnosy střediska činily 6 093.000,- Kč. 

HŘBITOVY
Společnost na tomto středisku zajišťovala údržbu sedmi hřbitovů v katastru města. Ke konci roku 2009 to 

bylo  na  všech  hřbitovech  celkem  3.274  hrobů,  z toho  2.827  platících,  130  neplatících  a   317  hrobů 

opuštěných. Dále společnost provozuje kolumbárium na hlavním hřbitově na Mariánském náměstí, kde bylo 

ve sledovaném období k využití již 96 míst.

Celkové finanční výnosy střediska činily 1 721.000,- Kč 

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► NEMPRA, SPOL. S.R.O., 28.ŘÍJNA 1000 TURNOV
Jednatel: Miroslav Pokorný

NEMPRA, spol. s r.o., vznikla v roce 1996 a jediným společníkem byla Městská nemocnice Turnov, nyní  

Panochova nemocnice Turnov, s.r.o. Po transformaci nemocnice na společnost s ručením omezeným došlo 

k  dohodě  o  narovnání  mezi  Městem  Turnov  a  Panochovou  nemocnicí,  kdy  bylo  zapsáno  jako  jediný 

společník NEMPRY Město Turnov. Program společnosti zůstal stejný, tedy výroba a rozvod tepla, výroba a 

rozvod elektrické energie, velkokapacitní praní prádla, zprostředkování služeb a pořádání odborných semi-

nářů a školení.

Personalistika:

Vedení společnosti: Miroslav Pokorný, jednatel společnosti

                                Jana Šimková, vedoucí provozu prádelny

                                Martin Bohdálek, vedoucí kotelny

Dozorčí rada: Ing. Stanislav Kučera, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Jaromír Pekař

Zřizovatelem a jediným vlastníkem společnosti je Město Turnov, zastoupené PhDr. Hanou Maierovou, sta-

rostkou města
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Činnost v roce 2009:

1/ Provoz prádelny
Prádelna obsluhuje Panochovu nemocnici, což představuje cca jednu třetinu provozu, a další subjekty dle 

objednávek, zejména hotely a rekreační objekty.  V roce 2009 bylo vypráno 443 tun prádla, což je zhruba o 

4,5% (19 tun) více než v loňském roce. Začátkem roku byla realizována montáž nové pračky HM330P, čímž 

došlo k navýšení kapacity a kvality praní i možnosti praní speciálního operačního prádla - trilaminátů.

2/ Energetický provoz

Tento provoz má dvě samostatné části: výrobu a distribuci tepla a výrobu a distribuci elektrické energie.

a) Výroba a distribuce tepla

Společnost NEMPRA zásobovala teplem a teplou vodou objekty Panochovy nemocnice, střední zdravotnické 

školy a domova důchodců Pohoda. V roce 2009 byla výroba následující: 

-  hrubá výroba tepla ............................... 22.470 GJ (gigajoulů)

-  vlastní spotřeba při výrobě tepla...........      613 GJ

-  dodávky vlastní .....................................  4.767 GJ

-  dodávky cizím subjektům ......................16.249 GJ

-  ztráty a bilanční rozdíly ..........................    840 GJ

b) Výroba a distribuce elektrické energie

V oblasti energetiky má společnost 4 licence dle zákona o hospodaření s energiemi. NEMPRA, spol. s r.o., 

provozuje jednotku Cento 140 Tedom o výkonu 150 kW elektrických a 270 kW tepelných. Vyrobená elektřina 

je používána pro vlastní potřebu společnosti a pro Panochovu nemocnici. V roce 2009 bylo vyrobeno:

- hrubá výroba elektřiny ......................... 557.165 kW

- vlastní spotřeba při výrobě elektřiny ...         200 kW

- dodávky vlastní ...................................  120.054 kW

- dodávky cizím subjektům ....................  434.153 kW

- ztráty a bilanční rozdíly .......................      2.758 kW

3/ Ostatní podnikatelské aktivity
NEMPRA, spol. s r.o., zprostředkovává další služby v oblasti údržby areálových ploch (sekání trávníku, úklid 

sněhu, přeprava stravy...).

Hospodaření:

Hospodářský výsledek za rok 2009 činil 664.622,- Kč zisku.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Ředitelka: Marcela Červová

Sídlo organizace a adresa kanceláře pro Turnovsko: Antonína Dvořáka 287, Turnov

K  31. 12. 2009 mělo sdružení 22 členů:

a) města: Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami

b) obce: Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Vyskeř, Kacanovy, Troskovice, Olešnice, Malá Skála, Líšný, Loučky, 

Ktová, Tatobity, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna, Benecko.

242



Během roku byli přijati 3 noví členové : Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.

Provozování vodohospodářského majetku pro VHS Turnov i v roce 2008 smluvně zajišťovaly Severočeské 

vodovody a kanalizace, provoz Turnov, se sídlem na Kotlerově nábřeží. Rozvoj vodohospodářské infrastruk-

tury zajišťovalo VHS Turnov po dohodě s provozovatelem a členskými obcemi ve vlastní režii. 

Personalistika:

V roce 2009 byl provoz organizace zajišťován deseti stálými zaměstnanci a jedním pracovníkem na dohodu, 

z toho dva pracovníci byli přijati dočasně po dobu trvání akce Čistá Jizera.

Ředitelka VHS: Marcela Červová

Manažer:                                                 Ing. Milan Hejduk

Investiční technici: Dalibor Zmeko, Vojtěch Vacátko, DiS.

Administrativní pracovnice: Blanka Špetlíková

Asistentka pro chod kanceláře:              Michaela Vodhánělová

Další kancelář pro oblast Semil, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou byla zřízena v 
Semilech, kde pracují:

Investiční technici :                                 Ing. Zdeněk Rajm (zároveň zástupce ředitelky)

                                                               Andrea Bímová

Asistenti pro stavbu Čistá Jizera:           Jiří Antoš, Libuše Šmirausová

VHS Turnov je v zastoupení všech členských obcí řízeno radou sdružení (k 31.12.2009 měla 28 členů – 

zástupce všech obcí) a činnost svazku je kontrolována (mimo státní instituce) dozorčí radou.

Rada VHS Turnov 

Ing. Milan Hejduk  ( předseda rady sdružení VHS ) – Turnov

Ing. Petr Matyáš ( místopředseda rady sdružení 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

Ing. Leoš Pavlata - Rokytnice nad Jizerou

Ing. Jiří Pochop – Lomnice nad Popelkou

Vladimír Mastník – Lomnice nad Popelkou
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Ing. Jiří Mikeš – Líšný

Jan Vele - Loučky

Pavel Koldovský - Rovensko pod Troskami

Lenka Malá - Tatobity

Mgr. Zdeněk Mrkvička - Žernov

Marie Drašnarová - Ktová

Dalibor Lampa - Benešov u Semil

Miroslav Strnad - Chuchelna

Ing. Jaroslav Mejsnar - Benecko

Dozorčí rada VHS Turnov 

          Stanislav Klápště (předseda DR) - Semily

          Ing. Miroslav Jína –   Rokytnice nad Jizerou

Ing. Jaromír Pekař – Turnov

Ing. Jana Čechová – Jilemnice

Ing. Jaroslav Braun – Lomnice nad Popelkou

Odběr vody, ceny a tržby v roce 2009:

Cena vodného a stočného platná v roce 2009 byla opět vyšší oproti předcházejícímu roku, a to o rekordních 

13%, což je o 7,32 Kč za kubík více:

-  vodné .............................   35,62  Kč/m3

-  stočné ............................   27,59   Kč/m3 

                                                                              ___________________

Celkem..............................    63,21  Kč/m3    včetně DPH 9%

Přehled cenových nárůstů vodného a stočného za minulá období:

ROK VODNÉ STOČNÉ CELKEM
Meziroční nárůst

Kč %
2002 21,49 14,49 35,98 -- --
2003 23,35 15,95 39,30 3,32 9,22
2004 24,75 16,40 41,15 1,85 4,71
2005 26,18 18,06 44,24 3,09 7,51
2006 28.44 19.61 48.05 3,81 8,61
2007 30,44 20,99 51,43 3,38 7,03
2008 32,91 22,98 55,89 4,46 8,67
2009 35,62 27,59 63,21 7,32 13,1

V  roce  2009  bylo  odebráno  2.193  tisíc  m3  pitné  vody  a  2.366  tisíc  m3  ostatní  vody.  Celkové  tržby 

provozovatele za vodu činily 131.523 tisíc korun bez DPH.

Investice a opravy realizované v roce 2009:

1/ Čistá Jizera:
Prvořadým cílem pro VHS Turnov v roce 2009 bylo zdárné ukončení veřejných zakázek na stavební práce a 

služby  souvisejících  s realizací  akce  Čistá  Jizera,  dotažení  všech  finančních  dohod  mezi  městy 

zúčastněnými na projektu, uzavření všech  nutných souvisejících smluv, doložení všech dokladů na Státní 

fond životního prostředí pro zahájení čerpání dotačních prostředků, zajištění čerpání dlouhodobého úvěru a 

včasné zahájení  stavebních prací  ve všech městech.  Rada sdružení VHS Turnov a zastupitelstva měst 
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zúčastněných na projektu Čistá Jizera  odsouhlasila všechny potřebné navržené kroky pro zdárný průběh 

celého  složitého  procesu  a  v dubnu  2009  došlo  k vlastnímu  zahájení  realizace  stavebních  prací 

v jednotlivých městech.

Ukončení projektu Čistá Jizera je smluvně nastaveno na 30.9.2011. Celkové  náklady projektu představují  

částku cca 800 mil. Kč, k 31.12.2009 bylo celkově proinvestováno 287 mil. Kč.

Některé údaje financování Čisté Jizery za rok 2009:

Celkové náklady projektu v roce 2009 247,2 mil. Kč

z toho faktury pro dotační titul 244,8 mil.

z toho uznatelné náklady 237,5 mil.

Načerpaná dotace od Státní fond životního prostředí        73,1 mil.

Nenačerpaná dotace (posun do 2010)   92,9 mil.

Investiční dotace z rozpočtů měst   32,4 mil.

Čerpání dotačních prostředků Státní fond životního prostředí  a EU bylo zahájeno v září 2009.

2/ Turnov:
− Malý Rohozec – rozšíření sítí na Pískách (2,3 mil. Kč – příspěvek občanů),

− PD kanalizace ul. Zborovská (392 tis. Kč – dotace od města)

− PD kanalizace ul. 5. května ( 401 tis. Kč –dotace od města)

− ČOV rekonstrukce plynojemu – (659 tis. Kč)

− vodovod Výšinka (434 tis. Kč – příspěvek města a občanů)

− vodovod Sobotecká (610 tis. Kč)

− menší opravy vodovodů (1 034 tis. Kč)

3/ Jilemnice:
− realizace vodovodu k čp. 762, 764 (doplatek 145 tis. Kč – celá 700 tis., dotace od města 100 tis.) 

− prodloužení kanalizace Kozinec (doplatek 2,8 mil. Kč, celá 4,9, příspěvek jiného investora 3,3 mil. a 

města 700 tis.)

− projektová příprava rekonstrukce technologie ÚV Hrabačov (doplatek 95 tis. Kč, celkem 1,1 mil.)

− PD dostavba kanalizace II. etapa (doplatek 104 tis., celá 288 tis. Kč)

− Bátovka - PD rekonstrukce vodovodu (doplatek 118 tis. Kč, celkem 440 tis.))

4/ Rokytnice nad Jizerou:
− doplatky projektových dokumentací v součtu 207 tis. Kč (kanalizace Zimní strana, ÚV Huťský potok, 

vodovod se zasněžováním Spartak, rozšíření kanalizace Horní Rokytnice)

5/ Lomnice nad Popelkou:
− oprava vodovodu a kanalizace Slunná ul. (3,9 mil. Kč, dotace města)

− oprava kanalizačních poklopů (95 tis. Kč)

− opravy vodovodů malých profilů (1 064 tis. Kč)

6/ Semily:
− rekonstrukce vodovodu 3. května (doplatek 1 365 tis.)

− PD intenzifikace ÚV Příkrý (528 tis. Kč)

− PD další akce (doplatky 179,9 tis. – vodovod Spálov, vodovody Semily – Benešov, kanalizace II. 

etapa)
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− odkup vodovodu od firmy ACRA (80 tis.)

− ÚV Příkrý - chlorátor (222 tis. Kč)

− oprava vodovodu Lhotecká (182 tis. )

− opravy vodojemů (511 tis. – Slap, Klinkovice, Kopanina)

7/ Rovensko pod Troskami:
− rekonstrukce a propojení vodovodu (3,8 mil. Kč)

− vodní zdroj Václaví – ozonizace (doplatek akce170 tis., celá 3,4 mil. Kč)

− PD odkanalizování města (30 tis, celá120 tis. Kč)

− čištění kanalizace, opravy na vodojemu Václaví (169 tis. Kč)

8/ Ostatní obce:
− Benecko – PD na kanalizaci 1,35 mil., zastřešení vodojemu 313 tis., další opravy 908 tis. 

(prameniště, VDJ, vodovod)

− Chuchelna – PD kanalizace 18 tis.

− Troskovice – 3,5 mil. rekonstrukce vodojemu,  2,5 mil. rekonstrukce vodovodů (dotace LK)

− Vyskeř – oprava vodovodu 13 ti.

− Ktová – vodovod 181 tis. (příspěvek občanů)

− Rakousy (vodovod pro TU) – rekonstrukce vodovodu 1,2 mil. Kč (dotace LK)

− Ohrazenice – prodloužení sítí 1,9 mil. Kč (dotace obce a příspěvky občanů)

− Malá Skála – projektová příprava akcí 804 tis. Kč, rek. vodovodu Mukařov 1 mil. Kč (dotace LK)

− Přepeře – odkanalizování Potůčku PD, +žádost (300 tis. Kč), prodloužení sítí v obci PD 1,5 mil. Kč 

(dotace od obce a stavebníků), odkup sítí pro rozvojovou plochu 600 tis.

− Olešnice rekonstrukce vodovodů  1,8 mil. Kč (Mlýnice, Roudný, - dotace LK, u školy) 

Financování investic, dotace:

V roce 2009 bylo vloženo do investic daleko více finančních prostředků, než v uplynulých letech, jak dokládá 

níže uvedený přehled:

Rok 2005 108,8 mil. Kč

Rok 2006 160,7 mil. Kč

Rok 2007  66,2 mil. Kč

Rok 2008  51,7 mil. Kč

Rok 2009 289,8 mil. Kč

Z dotačních titulů  bylo do rozpočtu VHS Turnov poukázáno 133 458.033,- Kč na investice, z toho cca  2 

miliony poskytl Státní zemědělský investiční fond, 4,06 milionů Státní fond životního prostředí, 69 milionů 

činila dotace EU, 6,3 milionů dotace Libereckého kraje.

(Zdroj: výroční zpráva organizace) 

► 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  
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Turnov. Společnost je plně vlastnictvím Města Turnov. Je držitelem těchto autorizací:

- na výrobu tepla

- na rozvod tepla

- výrobu elektrické energie

a zajišťuje dodávky 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 v roce 2009 18 pracovníků, z toho 11 dělníků a 7 THP včetně tří řídících pracovní-

ků. Společnost měla 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.

Činnost v období 2008 - 2009:

Ve sledovaném období 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 průmyslový podnik Šroubárna Turnov. Ve 

všech objektech je vytápěno celkem asi 160 tisíc metrů čtverečních podlahové plochy. Celkový instalovaný 

výkon po rekonstrukci zařízení klesl  z  35,79 na 27,88 MWt a při této výrobě bylo spotřebováno 2,5 mil.  

kubíků zemního plynu, tedy o 14% méně než v předcházejícím období. Z výtopen je tepelná energie rozvá-

děna trubními teplovodními rozvody v celkové délce 7, 2 kilometru. Společnost zajišťuje také vytápění Domu 

s pečovatelskou službou v Bělé.

V teplárně Výšinka I. byla provozována také kogenerační jednotka vyrábějící mimo tepelnou energii i elek-

trický proud. Prodej ČEZu činil v daném období 1,7 miliónu kilowatthodin.

Prodej tepelné energie  se v průběhu posledních let snížil cca o třetinu, jak je patrné z následujícího přehle-

du (roční produkce v GJ):

Rok 1999/200
0

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

GJ 94345 89863 91095 94237 89862 87625 84965 60166 71354 63042

Pro zajímavost uvádíme tabulku průměrných venkovních teplot ve stupních Celsia za minulých 10 let, a to  

roční průměr celkem a průměr v topné sezoně (září až květen):
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Rok Roční průměr teplot Průměr teplot topné sezóny

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

2008/09 10,18 6,8

průměr 10,07 6,87

( Zdroj: výroční zpráva organizace)

► SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A.S.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SČVK) člen skupiny Veolia Voda, je provozovatelem 

vodohospodářské infrastruktury v severních Čechách - tedy v kraji Ústeckém a Libereckém. Společnost má 

dva velké vlastníky - Veolia voda České republiky (50,1%), Severočeská vodárenská společnost (49,1%), 

zbytek (0,8%) vlastní drobní akcionáři. Region její působnosti 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. Pro osobní kontakt se 

zákazníky slouží 12 zákaznických center a 3 kontaktní místa.  V Turnově působí společnost od roku 1993 

(od fúze s VAKem Turnov).   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

Hlavní činnosti společnosti:

● Provozování vodovodů a kanalizací 

● Úprava vod a čistění odpadních vod 

● Poradenství ve vodohospodářské činnosti 

● Investorsko-inženýrská činnost 

248



● 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  2009  byla  stanovena  na 63,21  Kč  za  metr  krychlový,  což  činí  rekordní  meziroční 

navýšení více než 7%. 

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► 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 celkové rozloze 187,05 ha, a to Kozákov a Suché skály

● přírodní  památky  –  10  o  celkové  rozloze  56,40  ha,  a  to   Libunecké  rašeliniště,  Libuňka,  Meziluží, 

Oborská louka, Ondříkovický pseudokrasový systém, rybník Vražda, Tachovský vodopád, Trosky, V du-

bech a Vústra

● přírodní rezervace – 11 o celkové rozloze 1.610,77 ha, a to Apolena, Bažantník, Bučiny u Rakous, Hru-

boskalsko, Klokočské skály, Na hranicích, Podtrosecká údolí, Prachovské skály, Příhrazské skály, údolí 

Plakánek a Žabakor

● památné stromy – 22 oblastí s 768 stromy, nejrozsáhlejší je arboretum Bukovina u Hrubé Skály (celkem 

407 stromů různých druhů), dále převládají lípy (Semtínská lípa - torzo, lípy v Koberovech, v Bosni, Malé 
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Lhotě, Libošovicích, Troskovicích, Mašově u školy), následuje dub ( v Žehrovské oboře, v Sedmihor-

kách, u Oběšence...), jasan (např. ve Ktové „U matičky“), tis a další

Působnost:

● orgán státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny

● odborná organizace zajišťující péči o území CHKO Český ráj, provádějící přírodovědné průzkumy, doku-

mentaci a šetření v ochraně přírody, strážní, informační a kulturně výchovnou činnost.

Z činnosti v roce 2009:

Výkon státní správy v roce 2009:

V rámci státní správy byly v roce 2009 schváleny územní plány obcí Kacanovy a Karlovice, dále zastavěná  

území v  obcích  Ktová,  Mírová  pod Kozákovem a  Radostná  pod  Kozákovem.  Další  jsou  rozpracované. 

Správa se také vyjadřovala k Zásadám územního rozvoje Středočeského kraje.

Vyhlášení přírodních památek a péče o ně

V roce 2009 byly zhotoveny plány péče o přírodní památky Oborská louka a rybník Vražda, připraveno je vy-

hlášení přírodní památky Podloučky.

V rámci péče o maloplošná chráněná území byla v roce 2009 prodloužena platnost přechodně chráněných 

ploch v oblasti Kalužníku a Roveň - Kozákov.

Odborná činnost

Odborná činnost se v roce 2009 soustředila především na monitoring, inventarizační a další průzkumy. S po-

mocí  externích  pracovníků  byla  provedena  inventarizace  bezobratlých  živočichů  -  motýlů,  brouků  a 

obojživelníků, byl proveden mykologický průzkum lokalit Hrubosklasko, Prachovské skály a Podloučky.

Pokračovalo sledování hnízdního rozšíření ohrožených druhů ptáků - orla mořského, jestřába popelavého a 

sokola stěhovavého - v roce 2009 bylo prokázáno již druhé vyhnízdění orla mořského. S pomocí externích 

pracovníků proběhl monitoring výskytu čápa černého, výra velkého, krkavce velkého, luňáka červeného a 

slavíka modráčka. Společně se členy ČESON pokračovalo letní i zimní sčítání netopýrů v lokalitách Krtola, 

Sklepy, Hrubá Skála, Kost, Valdštejn a Kozákov, byl zaznamenán vzestupný trend výskytu vrápence malého.  

V rámci botanického průzkumu byl monitorován výskyt střevíčníku pantoflíčku, vláskatce tajemného a hlízov-

ce Loeselova, dále proběhl monitoring vodních rostlin v Oborské louce a v oblasti rybníku Vražda.

Kontrolní činnost

K  zajištění  strážní  služby  měla  v  roce  2009  CHKO  k  dispozici  jednoho  profesionálního  strážce,  27 

dobrovolníků a 1 zpravodaje. Strážci se podíleli na kontrole sportovních a hromadných akcí v regionu, ve-

dení exkurzí,  dále na značení, údržbě stezek, realizaci protierozních opatření a likvidaci skládek. V roce 

2009 bylo uloženo 13 blokových pokut v celkové výši 3700 korun a 4 pokuty uložené ve správním řízení v  

celkové částce 12500 korun. Největší podíl přestupků činilo opět nesprávné táboření (14 případů), vjezd 

motorových vozidel, přibývá vjezdu motorek a čtyřkolek.

Projekty, spolupráce s obcemi

V roce 2009 pokračovaly konzultace Správy CHKO s Městem Turnov a dalšími obcemi, významným příkla-

dem spolupráce bylo v roce 2009 řešení Zelené stezky pro cyklisty podél Jizery. Ve spolupráci se školami  

proběhl úklid Českého ráje.

Ediční činnost

250



Správa CHKO spolupracovala na vydávání sborníku Od Ještěda k Troskám, časopisu Krkonoše a Jizerské 

hory a spolupracovala na vydávání dalších periodik. Správa se podílela na 20 rozhlasových a 10 televizních  

relacích včetně známého cyklu Nedej se. V roce 2009 proběhla ve spolupráci s Městskou knihovnou Antoní-

na Marka výtvarná a fotografická soutěž pro děti Příroda na zemi. Dále byla zahájena příprava fotografické 

publikace Zázraky Českého ráje, která by měla vyjít v roce 2010.

(Zdroj: Výroční zpráva organizace)

Další významné turnovské firmy

► GRUPO ANTOLIN TURNOV, s.r.o., Průmyslová 3000
"  Grupo Antolin je španělská nadnárodní společnost,  která navrhuje a vyrábí interiérové automobilových 

komponentů.  Byla  založena  v  roce  1950,  v  roce  1990,  společnost  začala  zřizovat  výrobní  pobočky  v 

zahraničí. V roce 2009 měla zastoupení v 22 zemích, přes 86 závodů a 20 technicko-obchodních kanceláří a 

zaměstnávala 10736 pracovníků." (Wikipedie) 

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. Je 

jedním z největších  zaměstnavatelů  na Turnovsku.   Výrobní  program společnosti  GAT byl  v  roce 2009 

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 pro vozy značky Škoda, Volkswagen, Ford,  Hyundai. V  roce 2009  

zde zahájilo činnost také oddělení vývoje. 

(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 sou-

střeďuje brusiče kamenů a zlatníky. K  31.12. 2009 mělo družstvo cca 300 zaměstnanců a jeho roční obrat 

činil 256 mil. Kč. Družstvo mělo ve sledovaném období síť šesti vlastních prodejen ( Turnov, Praha - 2x, 

Liberec, České Budějovice, Český Krumlov).

V roce 2009 zasáhla do řízení i hospodaření družstva tragická smrt předsedy představenstva Mgr. Václava 

Kolomba, která je zmíněna v kapitole I. - 5. května. Muselo být urychleně zvoleno vedení nové a předsedkyní 

družstva se poprvé v jeho historii stala žena – Libuše Adamičková. 

Také v roce 2009 bylo družstvo výrobcem cen pro Českého slavíka. Designer vývojového oddělení družstva 

Karel Merta získal první cenu v 10. ročníku prestižní soutěže VD DESIGN 2009 za náhrdelník s názvem  
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Oheň a led. V roce 2009 také putoval další granátový šperk první dámě Ameriky, po Hillary Clintonové dosta-

la z rukou premiéra M. Topolánka originální brož manželka prezidenta USA Michelle Obamová při návštěvě 

České republiky. Úspěchem turnovských šperkařů je také skutečnost, že šperky z granátu se staly protoko-

lárními dary EU.

(Zdroj: internetové stránky firmy)

► SKLOSTROJ, s.r.o., Přepeřská 210
Sklostroj Turnov CZ, s.r.o., je strojírenská firma, která se specializuje na dodávky skláren, sklářských linek, 

strojů a sklářských forem pro výrobu obalového skla. Sklostroj byl založen v roce 1950,  od roku 1994 přešlo  

vlastnictví firmy přešlo do soukromých rukou  - vznikla 100% česká společnost s ručením omezeným.  V 

roce 2009 osciloval počet zaměstnanců kolem 250.

Firma měla v uvedeném roce 3 dceřiné společnosti, jednou z nich jsou “Sklářské stroje Znojmo, s.r.o.”   se 

150 zaměstnanci, další  se nazývá “Sklostroj Turnov RU, ltd.” a sídlí v Moskvě, kde poskytuje servis a ná-

hradní díly místním zákazníkům, třetí dceřiná společnost se nazývá “Sklostroj International, s.r.o.” se sídlem 

na teritoriu základní společnosti Sklostroj, sloužící pro mezinárodní operace. 95% produkce směřovalo na 

export, zejména do následujících zemí: Bulharsko, Čína, Egypt,  Filipíny,  Indie, Írán, Itálie, Korea,  Ma -

ďarsko,  Německo,  Pákistán, Portugalsko, Rusko, Sýrie, Thajsko, Ukrajina, Velká Británie , země bývalé Ju-

goslávie (Černá Hora, Srbsko, Makedonie). V roce 2009 bylo zřízeno vlastní obchodní zastoupení v následu-

jících státech:

- Itálie a Švýcarsko - Gastone Murialdo se sídlem ve Vernate (Švýcarsko)

- Portugalsko a Španělsko + Brazílie, Argentina a Chile - TECINDE, Lda. se sídlem v Sintře (Portugalsko)

- Rusko - Konstantin Riabchevskij, Moskva

- Velká Británie a Irsko - Michael Toolan, Dublin (Irsko)

Kromě toho má firma vlastní obchodní centrum Sklostroj Turnov RU, Idt. v Moskvě.

 (Zdroj: Internetové stránky firmy)

► ING. HENRY KYNCL - KOMERČNÍ SLÉVÁRNA ŠEDÉ A TVÁRNÉ LITINY TURNOV, Přepeře 326
Před privatizací státního podniku Sklostroj byla firma součástí tohoto podniku. V roce 1999 se nově vzniklá 

firma zaměřila kromě spolupráce s původním závodem na komerční dodávky odlitků v kusových, maloséri-

ových a středněsériových zakázkách. Za tím účelem byla zakoupena a nainstalována nová formovací linka 

FORMTEC Air Impec (vstřelování písku vzduchem s dolisováním), která umožnila zvýšení kapacity slévárny 

(třísměnný  provoz)  a  zvýšila  přesnost  formování.  V  roce  2005  byla  instalována  automatická  přípravna 

jádrového písku. Výrobní provoz byl členěn na modelárnu, formovnu a jádrovnu a na tavírnu. Ve slévárně 

pracovalo cca100 zaměstnanců.

(Zdroj: internetové stránky firmy)

► JUTA, a.s., závod 08 Turnov, Palackého 457

Textilní  firma  Juta,  a.s.,  je  největším  českým  výrobcem  širokého  sortimentu  polypropylenových  a 

polyetylenových  tkanin,  velkoobjemových  vaků,  podstřešních  a  hydroizolačních  fólií,  rašlových  pytlů  a 

netkaných textilií.  Závod v Turnově, Turnováky nazývaný "Provazárna",  má bohatou historii.  Továrna na 
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motouz a provaznické výrobky Fotr, Boháček byla založena v roce 1872. V roce 2009 měla Juta, a.s., 14  

závodů s generálním ředitelstvím ve  Dvoře  Králové.  Kromě toho založila  dceřiné  podniky v  zahraničí  - 

Rolltex v Německu, Juta Slovakia, Juta UK a Juta Holland.  Většina výroby šla na export, a to 78%, zejména  

do Německa, Francie, Holandska, Velké Británie a Belgie. Největší část výroby, zhruba 45%, tvořila v tomto 

roce produkce pro stavebnictví, dalších asi 30% činil technický materiál, jako jsou obalové síťoviny, drefové 

příze, rašlové a tkané pytle. Třetí skupina výrobků byla určena pro užití v zemědělství - agrotextilie, síťovina 

na balení slámy, plotovina na ochranu stromků a podobně.  Hitem roku 2009 byla výroba umělého trávníku, 

jehož bylo  prodáno na 2 milióny metrů  čtverečních.  V podniku  pracovalo  1760 zaměstnanců,  z  toho v  

turnovském závodě téměř stovka.

(Zdroj: článek v časopise TextilRevue 2009 a internetové stránky firmy)

► 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. V roce 2007 byla zahájena spolupráce s německou firmou Dietze + Schnell. V roce 2009 

zaměstnávala přibližně 40 pracovníků.

(Zdroj: Internetové stránky firmy)

► RESIM, s.r.o., Nádražní 1062
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 2009 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

Kromě výrobních závodů v Česku a na Slovensku najdete práci Resimu Turnov v Rusku, Polsku, Číně, Ně-

mecku, na Ukrajině, ale i v USA,  Švýcarsku, Itálii, Rakousku a Bělorusku.

(Zdroj: Internetové stránky firmy)

► DIAS TURNOV, s.r.o., Přepeřská 1302
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 

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. V roce 2009 měla firma následující výrobní program:
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- technické kameny

- diamantové nástroje

- strojní výroba a kovoobrábění - stroje pro plošné broušení a leštění kamenů

Společnost zaměstnávala 50 lidí.

(Zdroj: Internetové stránky firmy)

► DIOPTRA, a.s. Turnov, Sobotecká 1660
Akciová společnost Dioptra je pokračovatelem optické výroby, která v Turnově začala už v roce 1896. V 

letech 1998 až 2001 zásadní proměnou - z výrobního podniku se stala obchodní společnost s výrobním 

zázemím. Oblasti výroby a prodeje společnosti v roce 2009 byl následující:

 1. Lupy ruční, stojánkové a speciální optické pomůcky na zakázku i pro slabozraké 

 2. Optické výrobky pro průmysl, brýlové čočky a výrobky pro zakázkovou optiku 

 3. Svítidla na zakázku pro zdravotnictví, průmysl i všeobecné použití 

 4. Speciální služby spojené s optikou 

V roce 2009 byla zavedena služba Nákup přímo u výrobce - prodejna se nachází v budově výrobního 

závodu v Sobotecké ulici.

(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. V roce 2009 měla firma přibližně 25 zaměstnanců a roční kapacitu cca 8500m3 pořezané-

ho dříví. Hlavní zpracovávané dřeviny byly smrk a modřín, kde modřínové řezivo bylo rovněž významným vý-

vozním artiklem do zemí EU. V zimním období se firma specializovala na pořez nejkvalitnější oddenkové 

kulatiny pro truhlářské účely. V roce 2009 byl pro firmu velkým „zásahem shůry“ požár, který vznikl večer 20. 

června v zásobníku na piliny a o kterém je psáno v kapitole I. Průvodce rokem 2009. Škoda činila přibližně tři  

čtvrtě milionu korun a nutno zmínit velké úsilí majitelů i zaměstnanců, protože provoz nebyl téměř přerušen. 

(Zdroj: internetové stránky firmy, denní tisk)

► HELIOS Bau, spol. s r.o. - výrobní a obchodní nástupce firmy HELIOS OKNA, s r.o.
Daliměřice 480, Průmyslová zóna Vesecko, Turnov

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. O dva roky později byla založena společnost HE-

LIOS Bau. Na základě dlouholetých zkušeností v oboru stavebního průmyslu se firma v roce 2009 rozhodla k 

nákupu výrobních technologií, kapacit a tím i  změně know how firmy  HELIOS – OKNA.  Společnost za-

městnává cca 60 lidí  v trvalém    pracovním    poměru.

Nabídka výrobků a služeb v roce 2009:

- hliníkové konstrukce

- prosklené fasády

- boletické pláště
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- plastová a hliníková okna, dveře, zimní zahrady

- parapety, rolety, žaluzie, sítě proti hmyzu, meziokenní mřížky a další doplňky

(Zdroj: internetové stránky firmy)

► ŠROUBÁRNA TURNOV, a.s., Bezručova 788 
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. S účinností od 1. 5.1992 převzala 

veškerý majetek Šroubárny Turnov stejnojmenná soukromá akciová společnost s cílem pokračovat ve výro-

bě spojovacího materiálu. Rok 2005 byl výrazným předělem pro další zaměření, když rozhodující se stala vý-

roba lisovaných šroubů převážně výkresových. Výroba v roce 2009 byla soustředěna zejména  na výrobu vý-

kresových dílů pro automobilový průmysl, bílou techniku a kompresory. 

Výrobní program zahrnoval tyto položky:

a) Výroba:

- šrouby (lisované dle výkresů nebo dle norem)

- podložky (lisované dle výkresů nebo dle norem)

- soustružené díly (dle výkresů nebo dle norem)    

b) Služby:

- povrchové úpravy kovů (zinek - chromát, zinek - nikl)

- tepelné zpracování kovů (kalení, popouštění, cementování)

- třídění šroubů a podložek

Ve firmě bylo zaměstnáno přes 100 pracovníků.

( Zdroj: internetové stránky firmy) 

► SFS INTEC, s.r.o., Vesecko 500
Nový výrobní závod byl v Turnově postaven v roce 2004, a to v průmyslové zóně na Vesecku. Společnost  

nabízela zakázkovou výrobu a velkoobchod v následujících komoditách:

– systémy upevnění pro opláštění staveb 

– systémy upevnění pro ploché střechy 

– systémy upevnění pro transportní průmysl 

– systémy upevnění konstrukčních dřevostaveb 

– technika závěsů dveří a oken 

– průmyslové systémy a výroba oken 

– upevňovací prvky pro výrobce elektrických a elektronických zařízení 

Počet zaměstnanců se pohyboval slabě pod 500, z toho v Turnově cca 100 pracovních míst.

(Zdroj: internetové stránky firmy)

► KAMAX, S.R.O., NUDVOJOVICKÁ 1474
Firmu založil v Německu v roce 1935 Rudolf Kellermann jako firmu na výrobu spojovací techniky a šroubové-
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ho spojení.  V roce  1992 byl  postaven  nový  závod  „  na  zelené  louce“  v Turnově  jako  druhá  zahraniční 

společnost. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej vysoko-pevnostních šroubů pro 

automobilový průmysl, hlavními technologiemi jsou tváření za studena, tepelné zpracování a třískové obrá-

bění. 

Největšího rozkvětu dosáhla firma v roce 2007, kdy došlo k získání nových zákazníků a firma dosáhla re-

kordních tržeb, jež překročily úroveň 1.000 mil. Kč. Firma zaměstnávala více než 400 zaměstnanců. Dnes  

patří k největším zaměstnavatelům v Turnově.

(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. Firma je stoprocentně vlastněna společností HYGIENE MEDICA SA, sídlící ve Francii. V Turnově pů-

sobí od roku 1997, současnou podobu má od konce roku 2006. Ve sledovaném roce měla firma zastavěnou 

plochu 42.000 m2 a na 18 výrobních linkách pracovalo 550 zaměstnanců.

(Zdroj: Internetové stránky firmy)

► SAINT GOBAIN ADVANCED CERAMICS, S.R.O., PŘEPEŘSKÁ 1302
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 

Céramiques Avanceés Desmarquest odkoupila veškeré aktivity týkající se keramiky (a R&D) od české firmy 

Dias Turnov, s.r.o.  V roce 2009 se SGAC, s.r.o., Turnov zabývala těmito hlavními výrobními aktivitami:

1/ Výrobou keramických těsnících destiček do vodovodních baterií, montáží a prodej 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

4/ Výroba a montáž součástek z elektrokeramiky

5/ Vývoj a výroba prototypů, malých a středních sérií výkresových výrobků z High - Tech keramiky

(Zdroj: internetové stránky firmy)

► VYVA PLAST, s.r.o., Sobotecká ul. 836

Společnost vznikla pronájmem přidružené výroby Zemědělského družstva Všeň v roce 1992. Ke zlomu ve 

vývoji společnosti došlo v roce 1996 zakoupením vlastního výrobního závodu v Turnově v Sobotecké ulici.

Předmětem podnikání je zpracování plastů technologií vakuového tváření a vytlačování profilů. V roce 2009 

výroba zahrnovala:  zahrádkářské potřeby,  kryty  strojů  a nástrojů,  plastové  díly  pro  dopravní  prostředky, 
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plastové proložky, průmyslové a potravinářské obaly, plastové profily, prvky pro ochranu kabelů a inženýr-

ských sítí, výhřevné podlážky, reklamní předměty.

(Zdroj: internetové stránky firmy)

► DUVEMARO, s.r.o., Vesecká 485
Společnost  byla  založena  na  sklonku  roku  1990  jako  obchodní  firma  na  prodej  měděných  plechů  a  

ocelových lan.  Po roce 1994 začala rozšiřovat  sortiment,  v roce 1996 byla uvedena do provozu vlastní 

výrobna hřebíků, nýtů a krycích kloboučků v Tatobitech (Žlábek) a v letech 2001-2003 proběhlo budování  

vlastních skladovacích a výrobních prostor na Vesecku. Firma měla kolem 40 zaměstnanců.

Produkce v roce 2009 zahrnovala následující výrobky:

- klempířské prvky, plechy

- střešní krytiny

- doplňkové střešní prvky, fólie, izolace

- spojovací materiál, nářadí

(Zdroj: internetové stránky firmy)

► POLPUR, S.R.O., Kudrnáčova 1287
Ryze  česká  firma  POLPUR byla  založena  v  roce  1990  a  nabízí  širokou  škálu  lešticích,  lapovacích  a 

brousicích nástrojů,  používaných především ve sklářském, bižuterním a strojírenském průmyslu.  Zhruba 

75% výroby v roce 2009 bylo exportováno do zahraničí.

(Zdroj: internetové stránky firmy)

►JOSEF DRAHOŇOVSKÝ - STUDIO ŠPERK, s.r.o.
Soukromá firma s původním názvem STUDIO D ŠPERK vznikla jako jedna z prvních po revoluci, ještě v 

roce  1989.  Majitelé  navázali  na rodinnou tradici  šperkařů a  rytců.  V roce 2009 zaměstnávala  firma 25 

pracovníků a zabývala se komerčním i  autorským šperkem, přednostně také granátovou výrobou. Firma 

vlastní prodejnu šperků v Praze, v Dlouhé ulici.

(Zdroj: internetové stránky firmy)

► BELDA A SPOL., s.r.o., Nádražní 1073
Začátky firmy Belda a spol. sahají až do USA na začátek 20 století.     V roce 1915 založil Ladislav Belda 

ještě pod názvem Czechoslovak Bead Co. Obchodní společnost v New Yorku. Po první světové válce, v roce 

1922, zakložil v Turnově firmu Belda a spol. Firma prosperovala v oborech bižuterie a stříbrného šperku až 

do roku 1948, kdy byla znárodněna. Po pádu komunismu v roce 1989 jeho syn Jiří Belda a vnuk, také Jiří,  

absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, obnovili firmu Belda a spol. v Turnově.

Výrobní program v roce 2009:

 -  zlaté a stříbrné designové šperky

 -  malé kovové objekty dle předlohy

 - šperky z titanu,oceli a různých umělých hmot

 - výroba replik šperků z 19. století podle návrhů Alfonse Muchy
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 - restaurování historických předmětů a šperků

(Zdroj: internetové stránky firmy)

► PRECIOSA, a.s., Turnov
V roce 2009 fungovaly v Turnově tři provozovny, a to závod 04 v Sobotecké 761 a menší dílny v Přepeřské  

ulici  1447  a  na  Koňském  trhu  197.  Hlavním  předmětem  činnosti  podniku  je  už  od  roku  1724  výroba 

broušeného křišťálového skla, dále výroba strojně broušených šatonů, perlí a jiných bižuterních kamenů,  v 

Kamenickém Šenově vyrábí Preciosa křišťálové ověskové lustry. Sídlo firmy je v Jablonci nad Nisou, v kraji  

se staletou tradicí sklářské výroby. Turnovské závody se zabývají broušením šatonů a bižuterních kamenů, 

nově také broušením kubické zirkonie.

Bohužel odbyt v uvedené komoditě klesá, v roce 2009 dopadla krize na tento podnik velmi tvrdě, chystalo se  

propouštění, které nastalo na jaře následujícího roku (březen 2010).

(Zdroj: internetové stránky firmy a Deník.cz)

 

► CRYTUR, s.r.o., Palackého 175
Firma je  jedním z nástupců bývalých Monokrystalů.  V roce 2009 měla 35 zaměstnanců a zabývala  se 

výrobou: 1/ optických vláken, optických vodičů, kabelů a tyčí s optickými vlákny 

               2/ optických monokrystalů, optikou pro UV

(Zdroj: internetové stránky firmy)

► PANTA SKALA, s.r.o., Nádražní 1485 - výroba bižiterie

► SEKOPROJEKT - LAPOLY - Sekanina Turnov, Sv. Čecha 1271, odlučovače na čištění vody

► DRINGS, spol. s r.o., 28. října 554 - poradenství v oblasti počítačů, software, hardware 

► TURNOVSKÉ TISKÁRNY

► UNIPRESS, s.r.o., Svobodova 1431

► POLYGRAF, s.r.o., Modřišice 156

► INTERPRINT - Kábele Roman, Durychov 1869

► RETIKO PRINT - výroba a potisk reklamních předmětů, Přepeřská 1302

► PROJEKČNÍ KANCELÁŘE, STAVITELSTVÍ

► PROFES PROJEKT,  spol s r.o., Vejrichova 272

► ENERGO EKOPROJEKT, s.r.o., 5. května 1997

► DESIGN4, v.o.s., Trávnice 902

► STATUS, a.s., Trávnice 152 

► ZIKUDA - VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o., Nudvojovice 2103

► TRIA STAV, s.r.o., Dr. Honsů 1666 - jedna z nejmladším stavebních společností (vznikla v r. 2003)

► STAVOS ČR, s.r.o., Sobotecká 1589
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Trocha statistiky z turnovských živností v roce 2009

V letošním roce si dovoluji doplnit tuto kapitolu také o informace o stavu živností v Turnově. Bohužel nejsou k 

dispozici oficiální statistiky jednotlivých konkrétních oborů a jejich zpracování z centrálního registru vyžaduje 

dost úsilí, zaměříme se v každém dalším ročníku na některé oblasti.

► PEKAŘSTVÍ, CUKRÁŘSTVÍ
Ke konci roku 2009 byla v oboru pekařství, cukrářství registrována pouze  jedna fyzická osoba, firmy patří 

již do obchodního rejstříku ( Pekárna Mikula, TAKANO, Pekařství Kraus).

► ZEDNICTVÍ
Ke konci roku 2009 podnikalo v této oblasti v Turnově rekordních 105 subjektů, povětšinou fyzických osob 

(104), jako právnická osoba byl veden pouze PROBOSTAV, s.r.o. K vysvětlení situace je třeba dodat, že 

řada řemeslníků s vlastní licencí se nechá najímat od větších firem. 

► POKRÝVAČSTVÍ
Ke konci roku 2009 měly živnostenské oprávnění v této oblasti 2 subjekty, a to fyzické osoby.

► KOMINICTVÍ
V oboru kominictví byly v roce 2009 aktivní 2 subjekty, a to fyzické osoby.

► VODOINSTALATÉRSTVÍ
Ke konci roku v tomto oboru podnikalo 20 subjektů, z toho 15 fyzických osob a 5 společností (LONGIN a 

spol., spol. s r.o., Městská teplárenská, s.r.o., Stavební bytové družstvo Turnov, SVĚTLO Turnov, s.r.o., Že-

lezářství Praktik, s.r.o.)

► VODOINSTALATÉRSTVÍ A TOPENÁŘSTVÍ
Ve výše uvedeném oboru bylo aktivních 39 subjektů, z toho 32 fyzicých osob a 7 firem (HALATÝ - VOJTÍ-

ŠEK, s.r.o., Městská teplárenská, s.r.o., LONGIN a spol., spol. s r.o., PROBOSTAV, s.r.o.,  Stavební bytové 

družstvo Turnov, SVĚTLO Turnov, s.r.o., Železářství Praktik, s.r.o.)

► MALÍŘSTVÍ, LAKÝRNICTVÍ, NATĚRAČSTVÍ 
Ke konci roku 2009 mělo v tomto oboru živnostenské oprávnění 37 subjektů, z toho 35 fyzických osob a dvě 

právnické (GOLEM Turnov, s.r.o., a BODY COLOR, s.r.o.)

► KLEMPÍŘSTVÍ A OPRAVA KAROSERIÍ
V tomto žádaném oboru podnikalo ke konci roku 2009 35 subjektů, z toho 29 fyzických osob a 6 společností 

(DUVEMARO - KOVOVÝROBA, s.r.o., Haleš, spol. s r.o., INTERGLOBAL CZ, s.r.o., Kovovýroba Longin, 

spol. s r.o., Městská teplárenská, s.r.o., OSTEON, spol. s r.o.)
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► HODINÁŘSTVÍ
V oboru hodinářství podnikaly v Turnově ke konci roku 2009  4 subjekty, z toho 3 fyzické osoby a jedna 

právnická (MAVEX Turnov, s.r.o.).

► KOVÁŘSTVÍ
V oboru kovářství měla ke konci roku živnostenské oprávnění jedna fyzická osoba, umělečtí kováři patřili 

spíše do následujícího oboru.

► UMĚLECKÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ
Ke konci roku 2009 bylo v oboru registrováno 47 subjektů, z toho 39 fyzických osob a 8 právnických osob, v 

nichž jsou i větší podniky (STUDIO ŠPERK, s.r.o., Granát, družstvo umělecké výroby a také Střední umě-

lecko-průmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov), dále společnosti ROKO service, s.r.o., TRIABAU, 

s.r.o., TR ANTOŠ, s.r.o., Zlatnictví Achát, s.r.o., a Kvart press, s.r.o.

► ZLATNICTVÍ A KLENOTNICTVÍ
Dalším bohatě zastoupeným oborem v našem městě je šperkařská výroba - zlatnictví a broušení kamenů. V 

prvně jmenovaném oboru ke konci roku podnikalo 76 subjektů, a to  64 fyzických a 12 právnických osob, z 

nichž některé se kryjí s výše uvedeným oborem umělecké zpracování kovů ( STUDIO ŠPERK, s.r.o., Granát, 

družstvo umělecké výroby,  Zlatnictví Achát, s.r.o), dále jsou zde zastoupeny firmy BELDA a spol., s.r.o., AL -

MAY Jewellery, s.r.o., GRANTUR, s.r.o., MONSTRANZ, s.r.o., NUMISMA, spol. s r.o., Routa, soliter, granát, 

s.r.o., TRITON, s.r.o., a také Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov.

► BROUŠENÍ ŠPERKOVÉHO KAMENE
Ke  konci  roku  2009  bylo  v  oboru  broušení  registrováno  34  subjektů,  z  toho  26  fyzických  osob  a  8 

právnických, některé se opět zabývají i zlatnictvím (  Granát, družstvo umělecké výroby,  Zlatnictví Achát, 

s.r.o, Kvart press, s.r.o.), dále pak společnosti MINE ART, s.r.o., HOYA Lens CZ, s.r.o., Gn´D, spol. s r.o.

► BROUŠENÍ A LEPTÁNÍ SKLA
Ke konci roku 2009 podnikalo ve výše uvedeném oboru 5 subjektů, a to výhradně právnických osob. Byly to 

společnosti COMPAS, s.r.o, CRYTUR, spol. s r.o., Jizerské kameny, s.r.o., TURNEX, spol. s r.o.

______________________________________________________________________________________

(Pozn. kronikáře: Bohužel aktivita většiny firem zůstává pro veřejnost stále uzavřena. Všechny významné  

firmy a organizace byly se žádostí o informace o své činnosti pro záznam do Kroniky města obeslány,  

odezva však byla minimální  Část informací je použita z internetových stránek firem, které jsou v poslední  

době přece jen vizitkou firmy a bývají aktualizované).
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XI.
TURNOVSKÝ MÍSTOPIS

NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE

HLUBOKÁ ULICE

SOBOTECKÁ ULICE - 1.část
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V následující kapitole je zachycen podrobný obraz vybraných míst s popisem, kde byly v daném období jaké 

prodejny, provozovny a podobně. Zejména v centru města se budou tyto údaje často měnit, proto se v bu -

doucích letech bude i kronikář ke stejným místům vracet. Následující údaje tedy zachycují stav ke konci roku 

2009.

NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE
Radnice, dům čp.1
Radnice se na tomto místě nachází od roku 1526, dvakrát vyhořela při požárech města v roce 1643 a 1707, 

ale vždy byla obnovena. Současná stavební podoba je z roku 1894. Paradoxně je vchod do radnice, tedy  

městského úřadu, z boku budovy, která byla k historické budově přistavěna, a to z ulice Antonína Dvořáka. 

Kromě městského úřadu sídlí v budově od roku 1992 Československá obchodní banka (ČSOB) - původně 

Investiční banka - která má vchod přímo z náměstí. V rámci opravy náměstí dostala budova novou fasádu  v  

odstínu světle okrové a slonové kosti.

Dům čp. 2 (postupujeme od radnice směrem ke kostelu Panny Marie)

Celý blok domů od radnice po nynější ZUŠ (nároží s Markovou ulicí) byl ještě před 20 lety velmi poničen. 

Opravy se ujala místní firma Sekanina. Budova dnešní čp.2 pochází z roku 1927, kdy zde byla hospodářská 

záložna. V domě sídlí Money Bank, v prvním patře od r. 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna. Budova má 

fasádu v kombinaci světle šedé a bílé barvy, mezi přízemím a 1. patrem je umístěna pamětní deska malíře  

Jana Prouska, který se zde narodil.

Dům čp. 3
Dům byl zásadně přestavěn v roce 1887, kdy zde byl hotel, klenby v přízemí a sklepení domu jsou však  

daleko starší. V celém domě dnes sídlí obchodní dům Helia s elektrospotřebiči a hudebními nosiči. Budova  

má světle zelenou fasádu.

Dům čp. 4
Dům má rovněž sklepení z původní budovy, která zde stála od roku 1608, budova samotná pochází z roku 

1892. Nyní patří  družstvu umělecké výroby Granát, jsou zde dvě podnikové prodejny (šperky a dárkové 

předměty), v prvním patře sídlí galerie Granát, ve druhém patře je umístěna expozice z historie šperkařství a 

ukázky uměleckých děl ze šperkařských sympozií. Budova je přístupná veřejnosti, má oranžovo růžovou fa-

sádu.

Dům čp. 5
Historicky cenná budova byla postavena za pomoci turnovského obchodníka drahými kameny a mecenáše 

Františka Marka v roce 1867, tuto skutečnost připomíná pamětní deska v přízemí budovy. Původně dům 

sloužil jako střední uměleckoprůmyslová (šperkařská) škola. Po roce 1952 zde sídlila Střední zemědělská 

škola, poté zde byla ekonomická škola (obchodní akademie)  a od  roku 2001 tu sídlí Základní umělecká 

škola. Od roku 2007 je v přízemí umístěna také pamětní deska malíři Janu Dědinovi. Budova má světle žlu-

tou fasádu.
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Dům čp. 24
Dům je pokračováním uliční řady Markovy ulice, pochází ze 17 století, v roce 1929 byl zásadně adaptován. 

Má světle zelenou fasádu, v přízemí domu sídlí prodejna textilu a obuvi TL asijské provenience.

Dům čp. 25
Historicky cenný dům má zachovalý pískovcový portál a šambrány kolem oken. Pochází z 30. let 19. století.  

Vedle vchodu do budovy je instalována pamětní deska Václava Fortunáta Durycha. V přízemí sídlí prodejna 

drogerie Schlecker (dříve Droxi), dalším vchodem do budovy je přístupná provozovna kosmetiky Nefertiti a 

poradenství pojišťovny Generali. 

Dům čp. 26 - U Zlatého beránka
Na místě současného čp. 26 stál historicky cenný hrázděný dům  s mansardovou střechou, jehož historie 

sahala do druhé poloviny 16. století, který byl pro havarijní technický stav stržen. Na jeho místě byl v roce  

1990 vystavěn nový, stylově přizpůsobený dům, na jehož nároží je ve výklenku zachováno původní domovní 

znamení - soška ležícího beránka. V budově sídlí Regionální turistické informační centrum ("Íčko"), odbor 

cestovního ruchu Městského úřadu v Turnově a galerie U zlatého beránka. Z boku budovy z ulice 5. května  

se nachází samoobslužná restaurace zdravé výživy Life Food.

Kostel sv. Františka z Assisi
Kostel s klášterem založil v roce 1651 Maxmilián z Valdštejna. V letech 1707 a 1803 byl objekt dvakrát zni-

čen ohněm. Nynější podobu získal během poslední přestavby v letech 1803 - 1822. V roce 1842 byla při-

stavěna novorománská zvonice. Průčelí kostela zdobí portál s kamenným erbem Valdštejnů, nad ním ve vý-

klenku je socha sv. Františka z Assisi. Zajímavý je i Boží hrob, umístěný vpravo od hlavního vchodu. Kostel  

byl renovován a znovu vysvěcen v roce 2003.

Klášterní budova
Ke kostelu přiléhající budova bývalého dominikánského kláštera byla po letech chátrání opravena a slouží  

České poště od roku 1995.  Původně zdobila prostory kláštera mistrovská díla turnovského malíře první 

poloviny 18. století Jana Jiřího Hertla. Tyto památky barokního malířství jsou uloženy ve sbírkách turnovské-

ho muzea.

Dům čp. 92
Na místě současného obchodního domu stála historicky cenná budova U koruny, stará lékárna. Dům byl pro  

havarijní stav stržen v roce a na jeho místě postaven moderní panelový obchodní dům Achát, který se mezi  

historickými budovami opravdu "vyjímal". Proto byl v roce 1998 opět přestavěn do stylově přijatelnější podo-

by. V současné době v něm sídlí: 

- přízemí - supermarket Tesco

- 1. patro  - obchodní dům Prior ( papírnictví, domácí potřeby, bytový textil, obuv)

                - obchod textilem asijské provenience
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- 2. patro - Fashion shop - textil, obuv a průmyslové zboží převážně asijské provenience

- 3. patro - sportovní potřeby Hobby sport

               - cestovní agentura Renn Tour J. Drahoňovské

Dům čp. 94  - budova České spořitelny 
Monumentální novorenesanční budova městské spořitelny od architekta J. Heindla vyrostla na místě velkého 

barokního domu U Zlatého orla v r. 1906. Její fresková výzdoba, vytvořená tehdy populárním malířem Láďou 

Novákem, připomíná, že Turnov je městem drahokamů a zlatnictví. Budova zdobí tuto stranu náměstí sto let  

téměř beze změny – byla pouze vyměněna okna před asi 17 lety a opravena fasáda. Z 90. let minulého 

století pochází přístavba, které ustoupily další  historické domy a která v kontextu náměstí nepůsobí příliš  

šťastně.

Navíc stržením historických domů až k nároží vznikla proluka sousedící s Jiráskovou ulicí, kde je v současné 

době vyhrazené parkoviště.

Kašna
V levé dolní části náměstí (z pohledu od Hluboké ulice) se nachází kašna, která je kopií  původní kašny z let  

1847-1848 a která stávala uprostřed náměstí. Na přelomu měsíce března a dubna roku 1953, kdy bylo ná -

městí přejmenováno na Stalinovo, byla kašna stržena. Kamenná část byla  použita jako materiál a zazděna 

do základů letního kina, socha Panny Marie přežila v kostele sv. Mikuláše.  Nová kašna byla slavnostně po-

svěcena 28. října 1998 u příležitosti 80. výročí vzniku samostatného Československa. Kopii původní kašny, 

asi o 1,5 metru zmenšenou, provedla kamenická firma z Hořic v Podkrkonoší, restaurována byla i socha  

Panny Marie.

Dům čp. 135  - U Jelena
Historický empírový dům se zachovalým štukovým domovním znamením byl vystavěn kolem roku 1700 s po-

užitím částí původního stavení, zhruba o sto let staršího. Do empírové podoby byl přestavěn v roce 1820. V 

přízemí budovy se nacházejí dvě provozovny - v pravé části Grill U Jelena s rychlým občerstvením a vyhlá-

šenou studenou kuchyní, v levé části bylo nově nastěhováno zákaznické centrum telefonní společnosti O 2  s 

dosti výraznou až rušivou reklamou v historické šambráně domu. Před ním byla v levé části přízemí umístě-

na cukrárna.

Dům čp. 136

Původní stavba vyrostla na spáleništi z třicetileté války až v roce 1723, ta ovšem ustoupila opět novostavbě v 

roce 1868-70, konečná rekonstrukce do dnešní podoby je z roku 1925. Zachovány jsou opět dvě patra sta -

rých sklepů. Dnes má budova růžovo béžovou fasádu a sídlí v ní několik provozoven. V pravé části přízemí 

směrem k domu U Jelena je zlatnictví Mine Art, vlevo od průjezdu, kde je vchod do domu, funguje herna Las  

Vegas a sázková kancelář Maxi Tip. V patře je nově nastěhována společnost VOPOS - účetnictví, s.r.o., a 

Jakub Votoček - Reklamní služby.
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Dům čp. 137 - hotel Korunní princ

Na místě dnešního hotelu stávala městská radnice nebo rychta, poté jednopodlažní dům ze 17. století, v  

němž se narodil cestovatel a spisovatel Čeněk Paclt, jehož pamětní deska je umístěna vpravo od hlavního  

vchodu. Současná novorenesanční budova pochází z roku 1883. Z náměstí je přístupná restaurace, v létě 

doplněná předzahrádkou. Hotel nabízí ubytování ve 24 pokojích a apartmánech - celkem 62 lůžek. Vchod 

pro hotelové hosty na recepci je z boku budovy, z Hluboké ulice. V současnosti má fasádu v teplých světlých  

tónech béžové.

Dům čp. 285 -  Restaurace U Belgického dvora

Velký nárožní dům s dvoranou uprostřed má základy z poloviny 16. století. Po požáru způsobeném švédský-

mi vojsky, byl opraven, přestavěn v 80. letech 19. století a znovu adaptován v roce 1935. V přízemí domu je 

umístěna restaurace U Belgického dvora - přístupná z náměstí - a samoobslužná jídelna, taktéž U Belgické-

ho dvora, přístupná z Hluboké ulice. Obě stravovny mají společnou kuchyni. Za socialismu se samoobslužná 

část jmenovala Granát, tento název stále mezi Turnováky dožívá. U části restaurace s obsluhou směrem do 

náměstí je v létě umístěna předzahrádka, resp. stoly na chodníku. Přízemní část domu je obložena světlými  

dlaždicemi, fasáda má barvu světlého odstínu srnčí hnědi.

HLUBOKÁ ULICE

Postupujeme od nároží Korunního prince dolů, tedy po pravé straně ulice směrem od náměstí:

Dům čp. 138 

Přízemí domu je vchodovými dveřmi rozděleno na dvě části. Vpravo je prodejna hraček, v levé části řeznictví  

Kužel ( v těchto prostorách byl v období socialismu obchod Kniha). Budova z druhé poloviny 17. století byla  

adaptována v roce 1905. Má zdobné klasicistní římsy a drobnou štukovou výzdobu lahvově zelené a bílé 

barvy s červenými šambránami nad okny nejvyššího patra, vše na základní světle šedé omítce.

Dům čp. 140

Moderně opravený dům nabízí opět dvě provozovny - Fotoateliér Staněk a Sport Staněk. Smetanově světlá  

fasáda je doplněna kovovými prvky (název firem, drobné ozdoby mezi patry). Původní empírová budova byla  

zásadně přestavěna v roce 1925.

Dům čp. 141

V domě se nachází cukrárna U Janatů, která zde historicky sídlí už od první republiky (i za socialismu zde 

byla zachována cukrárna). V levé, menší části přízemí byla ještě z počátku roku prodejna polodrahokamů a  

kamenářského zboží (od revoluce se zde vystřídaly dvě provozovny tohoto druhu), po ní zde sídlí Anti Aging  

Centrum - centrum proti stárnutí. Dům má starší tmavě šedou fasádu.
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Dům čp. 142 - Penzion svatý Ján

Dům je předsunut před výše popsanou uliční řadu a na vzniklém nároží je umístěna pískovcová socha sv. 

Jana Nepomuckého, která dala název celé budově i penzionu, který se zde nachází. Průčelí domu pochází z 

roku 1937. V přízemí je čínská restaurace Yi Le, v patře restaurace Penzionu U svatého Jána a nad ní  

hostinské pokoje. K penzionu patří ještě apartmány umístěné za domem v ulici Ladislava Petrnouška, cel-

ková kapacita je 26 lůžek. Na druhé straně domu je k dispozici hostům velká terasa.

Dům má světle růžovou fasádu s bílým zdobením kolem oken.

Dům čp. 143 s pasáží Kinský

Rozlehlý dům na rozhraní stylu empíru a romantické novogotiky byl do této podoby adaptován v roce 1897.  

Má světle žlutou fasádu s bílým štukováním a je v něm umístěna řada prodejen a provozoven. V pravé části  

přízemí s vchodem přímo z Hluboké ulice je prodejna Kožené módy, vlevo od vchodu do pasáže, rovněž s 

přístupem  z  Hluboké  ulice,  je  prodejna  sportovního  oblečení  a  obuvi  značek  Alpine  a  dalších  (spíše  

hodnotnější zboží). Středem se jde do pasáže Kinský, kde se nacházejí další podniky - ne všechna místa  

byla ke konci roku obsazena. V pasáži najdete butiky s oblečením - Freeride (zvláště pro volný čas, snowbo -

ard, skateboard), Paradox - móda pro mladé, Obuv Z & M, dětské a kojenecké zboží, dále prodejnu dřevě-

ných hraček J. Halouskové, kancelář firmy Finanční zabezpečení AXA, Happy home - prázdninové domy a 

občerstvení Mc Burger. Z pasáže se po schodišti dostanete ještě do Studia Life, kde provádějí masáže, so-

lárium a další rehabilitační a relaxační techniky.

Dům čp. 144

Dům byl znovu vystavěn na místě staršího v roce 1897. Dnešní pekařství TAKANO má z Hluboké ulice  

vchod do prodejny, vzadu se nachází přímo pekárna a výrobna. Po revoluci byla v 1. patře dočasně zřízena 

kavárna - restaurace, ta se však neujala. Budova má tlumeně růžovou fasádu s vínovým obložením oken a 

dalšími, vcelku moderně řešenými prvky.

Dům čp. 145 

Měšťanský dům rovněž přestavěný kolem roku 1870 stavitelem prof. Knopem. V přízemí jsou zřízeny dvě 

provozovny - zákaznické centrum T mobil a trafika. Dům má zelenou fasádu, v přízemí nepříliš šťastně opra-

venou.

Dům čp. 146 - hotel Slávie

Velký výstavný dům architekta Sacherse byl zbudován na starších základech v letech 1870 - 72 městskou  

záložnou jako spolkový, dnes bychom řekli kulturní, dům, průchodem se chodilo do divadla, otevřeného o 

dva roky později (1874). Dlouhá léta sloužil jako hotel, dnes je funkční pouze levá část přízemí, kde je herna  

Forbes Game. Škoda ubytovacích míst s restaurací přímo v centru města,  dříve i tančírnou, v poslední době 

pak internetovou kavárnou.
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Dům čp. 147 - Baťovna

Budova moderního typu s půlkruhovým nárožím byla postavena v roce 1931 firmou Baťa a dodnes slouží  

jako prodejna obuvi, od devadesátých let opět firmy Baťa.

Levá strana Hluboké ulice, opět od náměstí dolů, tedy od rohového domu 285, který je již popsán výše:

Dům čp. 285 - pokračování

V témže domě, jako je restaurace a jídelna U Belgického dvora, sídlí již léta obchod s oděvy, tedy běžnou  

konfekcí, nyní ve vlastnictví pana Skokana. 

Dům čp. 284

Velká budova se štukovým zdobením béžové barvy byla postavena v roce 1875 ve stylu novorenesance. V  

přízemí se nacházejí dvě prodejny - oděvní butik Midas Modes na levé straně (směrem k náměstí) a napravo 

prodejna zdravé a dietní stravy Zdravíčko.

Dům čp. 283

Úzký dům s fasádou lososové barvy a bílými špaletami kolem oken byl postaven kolem roku 1878. Dnes v 

přízemí hostí prodejnu sportovních potřeb Skalák. 

Dům čp. 282

Dům je architektonicky zajímavý, neboť ukazuje charakteristický způsob turnovských městských domů. Má 

jakoby dvě části - dolní směrem ke křižovatce s Palackého ulicí ustupuje  v uliční čáře a má zachováno ven -

kovní, přestavěné schodiště. V levé části přízemí, rovnoběžně s dosavadní uliční čárou, je prodejna ovoce a 

zeleniny, na schodech, kde býval donedávna obchod drobnými uměleckými předměty a bižuterií Drobnosti 

na schodech, se nachází oděvní butik.

Dům čp. 281

Dům s šedou fasádou je v podstatě v této ulici novostavba z roku 1936. V přízemí byla desetiletí zavedená  

prodejna hraček, nyní je zde oblečení pro volný čas KERBO. Vchodem v levé části přízemí je přístupná 

provozovna kadeřnictví a kosmetiky.

Dům čp. 280 - Kniha Českého ráje

Dům s růžovou fasádou a venkovním schodištěm má v přízemí obchod s knihami (Kniha Českého ráje), k 

němuž patří i menší prodejna papírnictví, umístěná pod stejným uzavřením, oddělená chodbičkou, kde bývají 

komerční výstavky.
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Dům čp. 279

Velký dům s průjezdem uprostřed a rozsáhlým dvorním křídlem, které si částečně zachovalo původní hospo-

dářský ráz, slouží mnoha prodejnám a provozovnám. V levé části přízemí, nad průjezdem, sídlí drogerie Ani-

ta,  vpravo Móda klasik, dámská i pánská konfekce. Ve dvoře se nachází prodej a opravna jízdních kol Cyklo 

sport Jandík, v dalších patrech hlavní budovy pak Agentura plus - Živná Eva (účetnictví), počítačová firma 

DF SOFT, projekční kanceláře a kancelář advokátky a notářky JUDr. Berndtové.

Současná budova pochází z poloviny 19. století, některé části (např. portál) už kolem roku 1800. Fasáda má  

hnědou barvu, přízemí obloženo světlými dlaždicemi.

Dům čp. 278

Dům se znaky empíru a štukovou výzdobou fasády (žlutý štuk na zelené omítce), má v přízemí zřízenu 

jednu velkou prodejnu v levé části, kde bylo léta vyhlášené květinářství, po několika nezdařených pokusech 

(Quelle, sportovní oděvy, nehtové studio) je zde další prodejna chovatelských potřeb Svět zvířátek. V pravé 

části je menší prostor, dříve sloužící jako sklad, nyní krátce fungující second hand Em Store.

Dům čp. 277

Rohový dům mezi Hlubokou a Tázlerovou ulicí má růžovou fasádu s bílými špaletami u oken. Byl postaven 

na starším gruntu v polovině 19. století. V přízemí se nachází prodejna Delikates, speciální prodejna s dár -

kovými a luxusními potravinami. 

Dům čp. 251

Objekt pochází z poloviny 19. století, má zachovalý tvar štítu, štuková výzdoba však ustoupila modernizaci. 

V současné době má dům světle šedou hladkou fasádu. V přízemí je umístěna moderní lékárna. Vstup do  

lékárny je z hlavní ulice, avšak vstup do domu je z boku, takže oficiální adresa je Tázlerova ulice.

SOBOTECKÁ ULICE - 1. ČÁST KE KRUHOVÉ KŘIŽOVATCE

Postupujeme dále od lékárny po levé straně Sobotecké ulice.

Dům čp. 250

Rozlehlý třípatrový dům v Turnově zvaný "U Hniků"(podle dřívějších majitelů), byl postaven na místě starší 

budovy v roce 1930. V přízemí a 1. patře je několik obchodů a provozoven. V levé části přízemí sídlí droge -

rie Teta, vpravo od vchodu do domu oční optika. Vstup do prvního patra je koncipován schodištěm z drogerie 

a nachází se v něm prodejna sportovního oblečení FLIP, cestovní kancelář Meloun a kancelář pojišťovny 

Alianz.
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Dům čp. 249

Budova s krásnou štukovou výzdobou měla několik předchůdců na stejném místě, současná stavba byla 

dokončena v roce 1903 a byla nedávno opravena. V přízemí je umístěna samoobslužná prodejna potravin 

Domino.

Dům čp. 248

Původně nízký jednopatrový dům z  počátku 19. století byl stavebně upraven v roce 1889. V 90. letech 20. 

století byl zvednut o obytné podkroví.  V přízemí se nacházejí dvě prodejny - vlevo od vchodových dveří 

funguje Večerka (potraviny), vpravo prodejna obuvi a kabelek Baolink. Po revoluci byla v domě umístěna 

prodejna semen a zahrádkářských potřeb Ráj zahrádkářů, s tímto názvem se mezi Turnováky stále setkává-

me.

Dům čp. 247

Na svoji dobu moderně řešený třípatrový dům z přelomu 19. a 20. století má v přízemí dnes nefungující  

prodejnu skla Macoun, kde byly zároveň zprostředkovávány sklenářské práce a zakázky pro přilehlou dílnu.  

Firemní štít nad vchodem (vlastně podél celého domu mezi přízemím a prvním patrem) je malým uměleckým 

dílem z tažených skleněných tyčí a leptů. Bohužel s ním kontrastují potlučené a místy prkny vyspravené vý-

kladní skříně.

Dům čp. 455

V dalším měšťanském domě  z roku 1939 se světle žlutou fasádou jsou zřízeny opět dva obchody - vlevo od 

vchodu je to prodejna jízdních kol Favorit, vpravo Skleněná bižuterie - výkup, prodej.

Dům čp. 246

Historický dům se zachovalou bránou a dvorním křídlem pochází z období kolem roku 1700, sklepy domu a 

klenby v přízemí jsou starší, dvorní křídlo bylo naopak připojeno zhruba o sto let později. Stavba se žlutou fa-

sádou  je  cenným dokladem původní  architektury  města.  V  levé  části  přízemí  (dřívější  mlékárna)  a  ve 

dvorním traktu je prodejna chovatelských potřeb DIVEL, vpravo vedle brány se nachází mléčný bar Domino.

Dům čp. 245

Historicky cenný památkově chráněný dům byl původně obytnou budovou majitele přilehlého pivovaru, což 

dokládá pivovarnické cechovní znamení mezi okny prvního patra. V historii (kolem roku 1538) zde bylo sídlo 

jednoty bratrské. Dnešní památkově chráněná stavba má zachován původní půdorys a klenby z poloviny 17. 

století, mansardová střech dotváří krásnou ukázku turnovské městské architektury. V domě se nachází re-

staurace - pizzerie BAJO grill.

Vedle domu je vjezd do dvora, kde se mimo jiné nachází firma AUTOSKLO a tiskárna ZERO.
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Dům čp. 242, 243

Komplex budov z roku 1900 - 1903, stojících rovněž na starém gruntě ze 17. století, z něhož je zachována 

část sklepů a klenba, slouží jako základní škola speciální a Centrum speciálního školství. Před rokem 1945 

zde byla brusírenská firma May. Na domě je umístěna busta a pamětní deska filozofa profesora Jana Patoč-

ky, který se zde narodil.

Dům čp. 595 - Zábavní centrum Magic

Za parčíkem a mostkem přes Stebenku stojí architektonicky zajímavý dům, původně Jiránkova tiskárna s 

obytnou vilou. Za socialismu zde byl zřízen Dům pionýrů, dnes slouží jako vyhlášená restaurace s několika 

odděleními - Pionýrská pivnice, zimní zahrada s krbem, v prvním patře restaurace Grand, nahoře diskoté-

kový sál. Přes léto funguje také zahradní restaurace.

Pravá strana Sobotecké  ulice, opět směrem od náměstí, respektive od kruhového objezdu:

Vybouráním celého bloku domů na nároží Sobotecké a Palackého ulice vzniklo velké parkoviště.

Dům čp. 220 - pekařství Kraus

Jednopatrový soukromý dům vznikl rozdělením původní stavby v roce 1804, přestavěn byl kolem roku 1930,  

má béžovou fasádu. V domě se nachází pekařství Kraus, v přízemí směrem do ulice prodejna, vzadu výrob-

na.

Dům čp. 221

Samostatný dům rovněž vznikl  rozdělením původní budovy v roce 1804. V přízemí domu jsou opět dvě 

prodejny - výrobnu klíčů FEBA společně s mototechnou, na kterou navazuje pneuservis ve dvoře, přístupný 

průjezdem z hlavní ulice. V levé části přízemí sídlí zlatnictví.

Dům čp. 222 - restaurace U Slunce

Jeden z nejvyšších domů v této uliční řadě má základy z první poloviny 17. století, zachovány jsou zejména 

klenby. Dům byl přestavěn ve 2. polovině 19. století, nová zdobná fasáda je z roku 1928. V přízemí se na-

chází restaurace U Slunce s výčepem (bohužel průchozím) a jídelnou. v pravé části přízemí je zřízen obchod 

MIREK s ložním prádlem převážně polské výroby.

Vedle restaurace již několik let zeje proluka po masně,  pokračuje dvěma patrovými domy a vedle nich stojí

Dům čp. 227

Nízký dům sestávající z přízemí a podkroví s vikýřovým oknem pochází z let 1876 - 1896, ze starší doby je  
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zachován plochý portál.  V domě jsou dva obchody, a to firma BROPO - kování, dveře, žaluzie a v levé 

polovině přízemí trafika. Je s podivem, že dvě provozovny na tak malém domku mají celkem 17 reklam!

Dům čp. 229

Dům byl postaven v roce 1932 na zahradě sousedního staršího domu čp.226. V přízemí se po několika neú-

spěšných pokusech o prodejnu (např. potraviny) nachází obchod plastovými a hliníkovými okny.

Dům čp. 231

Základní části budovy pocházejí z roku 1785, přestavěna byla v polovině 19. století. V přízemí směrem do  

ulice je obchod kancelářskými potřebami Pro Aktiv.

______________________________________________________________________________________

Zdrojem pro dataci a historické zařazení domů byla Stavebně historická expertiza města Turnov od prof.Ing.  

O. Stefana z března 1945
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XI.
O ČEM SE TAKÉ MLUVILO 

V ROCE 2009
aneb

POSTŘEHY ZE VŠEDNÍHO ŽIVOTA
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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 2009 trápila, o čem se diskutovalo, mnohdy bez výsledku, jaká disku-

se přinesla řešení a co bude možná řešeno v budoucnu.

Nejdiskutovanější témata roku 2009 v Turnově
► DÁLNICE R35
Zápisy celého roku se vine jako červená nit problematika trasy rychlostní silnice R35.  Jedná se o úsek dálni -

ce mezi Úlibicemi a Rádelským mlýnem v Libereckém kraji. Celá silnice má být součástí evropské spojnice 

mezi Hamburkem a Istanbulem, nejedná se tedy o malý cíl. Nutno dodat, že všechny akce (pro i proti trase 

Českým rájem) byly vedeny korektně a zákonnými prostředky, všechny strany měly zájem situaci vyřešit a 

rozhodnout se pro nejlepší variantu. Ale která to je? Na stole byly v roce 2009 tři a všechny měly nějaké vý -

hody:

1. Jižní varianta kolem Mnichova Hradiště a Sobotky je nejlevnější a nejekologičtější

2. Severní varianta Turnovem a Českým rájem je nejpřímější a tudíž pro tranzitní dopravu nejrychlejší

3. Superseverní varianta kolem Semil a Železného Brodu nejlépe řeší dopravní obslužnost celého kraje, 

ovšem je nejdražší

V roce 2009 se situace kolem R35 začala vyhrocovat tak, jak přicházely na veřejnost  podrobnosti o jednot-

livých variantách. Stručný přehled událostí:

− 3. června - představení variant trasy R35 v Muzeu Českého ráje za přítomnosti náměstka ministra 

životního prostředí Františka Pelce

− 21. června - veřejné projednání projektu na Kozákově

− 25. června  - zastupitelstvo města Turnova se přihlásilo k jižní variantě trasy R35

− 9. července - veřejné projednání trasování R35 za účasti náměstka hejtmana Martina Seppa

− 19. srpna - petice Patriot 2009 dána k podpisům na informační středisko

− 26. listopadu -  zastupitelstvo města schválilo zadání nového územního plánu, který počítá s jižní vari-

antou trasy R35

− 15. prosince mělo o trase R35 rozhodnout zastupitelstvo kraje, ale bod byl stažen z programu.  Roz-

hodnutí se přesunulo do příštího roku.

Se superseverní variantou se v praxi příliš nepočítalo - je nejdražší, nejdelší a na obslužnost nějaké oblasti  

se v kontextu celoevropské spojnice nikdo ohlíží. Zbývaly tedy dvě varianty, severní a jižní, které rozdělily 

Turnovany na dva tábory. Od počátku o sobě dávali vědět hlavně ekologičtí aktivisté (už od minulého roku - 

pochod proti dálnici a další akce), kteří podporovali jižní variantu a tím zachování rázu Českého ráje. Přízniv -

ci severní varianty vykazovali  podstatně menší veřejnou aktivitu, přesto je severní varianta stále ve hře.  

Jejich zásadním argumentem bylo zviditelnění Turnova tím, že bude přístupný po celoevropské silnici, tudíž 

lákavý pro investory, budou tu továrny a sklady = bude tu práce a region bude žít. Příroda si nějak poradí a  

vůbec - přesná trasa přece ještě bude dojednávána. Bohužel měli pravdu v tom, že ani usnesení našeho 

(turnovského) zastupitelstva ani petice nebudou určujícím elementem konečného rozhodnutí.

Tento boj Michaela s drakem, jak se jmenuje nejstarší petice, mě bohužel přivádí k posouzení uvažování  

svých současníků obecně.  Když přejeme někomu blízkému k narozeninám či svátku, na prvním místě je 

zdraví, pak štěstí, spokojenost... A ve skutečnosti se chováme tak, jakoby tím hlavním na světě byly peníze a  
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kariéra. A není to tak nepochopitelné a sobecké. Protože víme, že když nebudu mít práci, nezaplatím činži,  

neuživím rodinu, nezaplatím si pořádnou zdravotní péči atd. Krize vlastně formuje náš žebříček hodnot a  

promítá se i do rozhodování o našich regionálních poměrech. 

► ČISTÁ JIZERA
Jak je uvedeno výše, projekt Čistá Jizera je největším a finančně nejnáročnějším projektem posledních de-

setiletí.   Celková hodnota stavby je bezmála 1 miliarda korun, bude vystavěna nová kanalizace v délce 

15.374  metrů,  rekonstruována  kanalizace  v  délce  11.238  metrů,  dále  vybudovány  přeložky  stávajících 

inženýrských sítí  a  obnovy povrchu dotčených komunikací.  Vznikne 515 nových přípojek (cca pro 1935 

obyvatel), rekonstrukce se dotkne 575 přípojek (2800 obyvatel). Stavba byla slavnostně zahájena 20.4.2009 

a pokračovala v následujících etapách:

1/ Skálova ulice – 20.4. až listopad (dokončení úprav 8.12.)

2/ Palackého ulice – 29. června až 30. září 2009

3/ Husova, Žižkova – po etapách od 26.9., od 16.11. a od 15.12. do dalšího roku

4/ Alej legií – 26.9. až (předpokládá se) 30.6.2010 

5/ Nudvojovická ulice – 1. prosinec 2009 až (předpokládá se) říjen 2010

6/ Husova ulice – 15.prosinec 2009 až (předpokládá se) květen 2010 

7/ Vrchhůra – prosinec 2009 až (předpokládá se) květen 2010

Atmosféru kolem celé akce kazily dva faktory: jednak rozkopanost ulic, problémy v dostatečné obslužnosti a 

čistotě města a jednak vykácení dvou vzrostlých alejí, které jsou popsány v kapitole I. Průvodce rokem 2009.

S postupem prací začali  občané kritizovat pomalé tempo a bezohlednost stavařů vůči okolí.  Tyto nálady 

shrnul ve svém článku Krkonošský deník z 10.3.2010: 

Přibývá občanů, kteří kritizují akci Čistá Jizera. Vleče se.

Průběh největší, téměř miliardové akce Čistá Jizera, která má především zajistit odvod odpadních vod do  

městské čističky a pak do řeky Jizery, čelí stále větší kritice občanů. Ti upozorňují na pomalou činnost za -

městnanců provádějící firmy, bezohlednost vůči jejímu okolí a zejména na opakované práce, které zákonitě  

musí stavbu prodražit. Předseda Hejduk na veřejné schůzi zastupitelstva předem upozorňoval, že tak roz-

sáhlá stavba se dotkne většiny obyvatel města a po více než dva roky si vyžádá jejich pochopení. Předeslal,  

že to nebude jen otázka krátkodobých přerušení dodávky vody či energií, ale i potíže s přístupem do objek-

tů, blátem na cestách, hlukem a prašností v letním období.

První kritiky se dostavily ve chvíli, kdy občané začali poukazovat na pomalé a opakované hloubení kanaliza-

ce a celá věc se dostala opět na jednání zastupitelstva. Ve chvíli,  kdy stavební firma už potřetí odkryla  

stejný, několik metrů hluboký výkop, znovu položila v desítkách metrů délky původní kanalizační potrubí  

včetně betonové šachty, se stala celá akce předmětem další kritiky i  následného jednání vedení města.  

Podle zástupce investora Dalibora Zmeka totiž bylo potrubí položeno v opačném spádu, a proto muselo i s  

hotovou šachtou ven. „Jako investora nás při sjednávání podmínek nenapadlo, že prováděcí firma bude veš-

kerý materiál skladovat na stavbě a na pozemcích města v jejím okolí, právě tak, jako že tu bude parkovat s  

vozidly a těžkou technikou. Ta totiž nejvíce vadí občanům, kterým zejména nyní kazí čisté ovzduší,“ upřesnil  

Zmeko. 
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Starostka Maierová celou záležitost uzavřela s tím, že vedení města už tentokrát došla trpělivost a bude  

požadovat poplatky za užívání městských pozemků. Občané se nejvíce obávají toho, že zvýšené náklady  

stavby se v budoucnu promítnou do ceny vody, která je už dnes v Turnově dražší než v Praze. (Kráceno)

Jak praví staré české přísloví: "Když se kácí les, létají třísky.“ Doufejme, že výsledek bude za veškeré úsilí a  

ústrky stát a že se podaří zmírnit dopad už provedených chyb.

Další obavou obyvatel je, zda se neúměrně nezvýší cena vody, která je už tak u nás nad celostátním průmě-

rem. Trocha statistiky:

" Největší specifické množství vody fakturované celkem i vody fakturované domácnostem bylo v rámci 14 

krajů České republiky v roce 2009 vykázáno v Hlavním městě Praha (182,5 l/os./den, resp. 114,1 l/os./den). 

Specifické množství vody v Libereckém kraji fakturované celkem činilo 146,7 l/os./den (tj. 3. nejvyšší pozice 

v mezikrajském srovnání) a fakturované domácnostem pak 89,9 l/os./den (6. pozice). Potvrdil se trend kaž-

doročního poklesu jak specifického množství vody fakturované celkem (v České republice ve srovnání s 

rokem 2008 o 4,4 l/os./den na 142,0 l/os./den), tak specifického množství vody fakturované domácnostem (v 

průměru o 1,8 l/os./den). Tento vývoj byl vykázán i v Libereckém kraji, kde došlo k meziročnímu poklesu spe-

cifického množství vody fakturované celkem ve výši 4,3 l/os./den a specifické množství vody fakturované 

domácnostem pokleslo o 0,6 l/os./den. 

Vodné bylo nejvyšší v Ústeckém kraji (31,19 Kč/m3), s cenou 31,04 Kč/m3 za ním následoval kraj Středočes-

ký. Více než 30 Kč/m3 za vodné zaplatili také v kraji Karlovarském (30,95 Kč/m3), Jihočeském (30,89 Kč/m3) 

a Libereckém (30,10 Kč/m3). Stočné bylo nejvyšší v Libereckém kraji, kde se za tuto službu v průměru platilo 

31,56 Kč/m3,  v Ústeckém kraji  pak jeho cena dosáhla druhé nejvyšší hodnoty 30,84 Kč/m3.  Sazba ceny 

pitné  vody  v České  republice  stoupla  z  26,18 Kč/m3 na 28,12 Kč/m3,  sazba  ceny  stočného  stoupla  z 

23,02 Kč/m3 na 25,05 Kč/m3.  V Libereckém kraji  se vodné zvýšilo z 27,62 Kč/m3 na 30,10 Kč/m3,  stočné 

pak z 28,89 Kč/m3 na 31,56 Kč/m3. " (Údaje jsou převzaty z Českého statistického úřadu)
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Přetrvává tedy trend "Čím více šetříme, tím více platíme", protože fixní náklady vodovodů a kanalizací rostou 

nebo v nejlepším případě stagnují.

► KRIZE VE VŠECH SLOVA SMYSLECH
Kronikářský zápis roku 2009, zejména kapitola I. Průvodce rokem 2009, je plný statistik a čísel o průběhu 

nezaměstnanosti v našem kraji v průběhu roku. Je jasné, že zhruba desetiprocentní nezaměstnanost, která 

navíc od konce minulého roku stoupla o třetinu, není záležitostí  jedinců,  "kterým se nechce dělat".  Nej -

ohroženější skupiny jsou ženy, zejména po mateřské dovolené, lidé nad 50 let a čerství absolventi škol bez 

praxe. Otevřené vyhlášení krize v listopadu 2008 pro všechny znamenalo, že bude hůř.  Vývoj názorů lidí  

dokazuje například porovnání výsledků anket Turnovska v akci z ledna 2009 a března 2010, kdy došlo k pro-

pouštění v Precióze:

1/ Obáváte se ekonomické krize:

- Obávám, přímo se mě nějakým způsobem dotýká - 25,81 % respondentů

- Obávám, i když se mě zatím nedotkla - 20,86 %

- Neobávám, protože Češi si vždycky nějakou tu cestičku najdou - 13,67 %

- Neobávám, je to bublina nafouknutá médii - 15,18 %

- Obávám se úplně něčeho jiného - 24,51%

Negativní ohlas, tedy obavy, mělo 46,67 % respondentů

2/ Míra nezaměstnanosti v Turnově atakuje hranici 10%. Znervózňuje Vás to?

- Ne, není to nic strašného - 8,9 %

- Ne, po volbách se situace zlepší - 13,11 %

- Ne, jsem bez práce a jsem spokojen - 12,18 %

- Ano, hrozí mi propuštění - 11,71 %

- Ano, už jsem bez práce - 15,69 %

- Ano, čísla začínají být děsivá - 21,78 %

    Obavy ze situace mělo 49,18 % respondentů, ačkoli skupina lidí spokojených bez práce je zde zastoupe-

na procentně asi celá a naděje na zlepšení po volbách byla spíše pověstnou berličkou. Naproti tomu dostali  

občané na přelomu roku příděl  "dobrých zpráv"  -  podražilo nájemné,  benzín,  dálniční  známky,  cigarety,  

naopak slibovaná vyšší mateřská je nižší a zvýšily se daně...

    Lépe na tom nebyly ani podniky, v návalu sebezáchovné práce a částečně i  obav, že bude hůř, málokdo 

poskytoval sponzorské dary, čímž trpěly neziskové organizace, kultura, sport... Druhou stranou mince je fakt, 

že se nezaměstnaností zvyšuje pracovní morálka. Ale kam až? Je-li každý desátý člověk bez práce, stává se  

práce vzácností a dovoluje zaměstnavatelům, aby porušovali Zákoník práce (minimální mzdy „na papíře“ a 

tím krácení odvodů, vynucování přesčasů nad stanovený limit, práce „načerno“...). 

    Samostatnou kapitolou, kterou pouze nastíním, protože důkladná analýza není předmětem této stati, jsou  
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sociální dopady. Nejen problémy v rodinách, ústící v krajním případě v násilí mezi manželi, šikanu mezi dět-

mi a podobně, ale i vztahy společnosti k jednotlivci a naopak. Naše společnost není přátelská, vlastně před-

pokládá, že většina lidí jsou lháři a vychytralci, kteří chtějí ostatní (a nejvíce stát) obrat. Tak například: 

Přes původní snahu snížit či odstranit simulantsví se dobrý úmysl změnil do polohy, jako by naše zdravotnic-

tví předpokládalo, že všichni pacienti jsou simulanti, a když nedostanou v nemoci zaplaceno a navíc je podle 

nového zákoníku práce bude moci zaměstnavatel  z důvodu nemocnosti  propustit,  tak marodit  nebudou. 

Ovšem ti skutečně nemocní pak na kurýrování vybírají dovolenou, nebo prostě chodí pracovat a roznáší 

choroby dál.

Krize formuje chování lidí a vztahy společnosti k jednotlivci a naopak. Doufejme, že na úplnou devastaci ne-

bude mít dostatek času.      

Postřehy ze všedního života

► HOMO CHOVATEL
V posledních letech se velmi rozmáhá chovatelství drobných domácích zvířat, a to i ve městech, potažmo v 

bytech. Dá se říct, že je to jev poměrně pochopitelný - současná uspěchaná, nervózní a technická doba si  

žádá protiváhu v podobě většinou chlupatého kamaráda, který přináší  radost,  sebevědomí a pravidelný 

režim do života svého páníčka bez ohledu na to,  jaké má výsledky ve škole či zaměstnání. Stinnou stránkou 

je to, že fenomén chovatelství přerostl  trochu v módu, což je špatně. Problémy se špatně vychovaným zvíře-

tem, protože páníček o tomto druhu nic neví a nehodlá se tím zabývat, působí ročně i řadu zranění, např. při  

napadení psem. Dalším negativem je, když si člověk pořídí zvíře z momentální "rozcapenosti" a pak ho od-

loží, v lepším případě do útulku. Ale pojďme raději k případům, kde to funguje.

V roce 2009 bylo v Turnově chováno cca 1300 psů. Psi jsou totiž na rozdíl od ostatních druhů registrováni, 

mají povinné očkování a platí se z nich poplatky. V roce 2009 bylo v Turnově vybráno kolem půl milionu ko-

run,  které  jsou  většinou  zpětně  použity  na  úklid  města,  zřízení  speciálních  košů  na  psí  exkrementy  a 

podobně. Vzhledem k tomu, že jsou psi často chováni i v bytech, v současné době vede plemeno jorkšírský 

teriér, dále stoupá obliba pražského krysaříka a dalších malých plemen. U domků se stále drží v oblibě vlčák, 

čili německý nebo belgický ovčák, ale také ridgeback a další hladkosrstá plemena, a vůbec největší obliby  

dosahují  všechny formy retrievra  a  labradora.  Podle  vyjádření  zvěrolékařů  bylo  v  roce  2009 v  Turnově 

chováno přibližně stejné množství koček. V oblibě byly "obyčejné" kočky domácí, dále dlouhosrsté perské a 

v poslední době roste obliba kočky britské, zejména v modré barevné variantě. K rozšíření chovu dochází i u  

kočky sibiřské a dokonce vzácné kočky mývalí. Spíše klesá chov siamské kočky.  Dalším oblíbeným maz-

líčkem, zejména v rodinách s dětmi, byli v prvním desetiletí 21. století drobní hlodavci - morčata, zakrslí králí-

ci, křečci, křečíci a potkani, v menší míře osmáci degu a činčily. Také chov ptactva byl v této době stále oblí -

bený, vedly klasické andulky, dále korely, ale mírně stoupal i chov velkých a vzácných druhů, jako je ara a  

žako. Přibližně stále stejné množství lidí se zabývá také sokolnictvím, tento koníček už vyžaduje skutečný 

zájem, proto je množství sokolníků víceméně konstantní. Také akvaristika se držela v popředí zájmu. Malé 

procento z celkového chovu zvířat tvořili hadi, obojživelníci, želvy a exotická zvířata, dále pak hmyz - exotičtí  

pavouci (i když jejich obliba spíše stoupá), pakobylky a strašilky.
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Oblibě chovu domácích mazlíčků se přizpůsobil i obchod,  veterinární ordinace a další vybavení pro chovate-

le. V roce 2009 bylo v Turnově celkem 5 specializovaných prodejen chovatelských potřeb, dále bylo možno 

základní druhy veterinární potravy a steliva koupit i ve velkých supermarketech. V roce 2009 bylo v Turnově  

5 veterinárních ordinací a jedna klinika, a to:

- MVDr. Petr Kudělka - veterinární klinika

- MVDr. Pavel Šebek

- MVDr.  Milan Richter

- MVDr. Dana Smejkalové, DIVEL

- MVDr. Zdeněk Hlubuček

- Veterinární ordinace TERRI-PET (MVDr. M. Hájková)

Jak je uvedeno v souvislosti s činností Junáka, fungoval v Turnově psí útulek na Koňském trhu, dále útulek 

pro kočky na Malém Rohozci a k dispozici byly poradenské telefonní linky. Kromě klasického cvičiště kynolo-

gického svazu v Turnově Na Lukách fungovalo i "neoficiální", spíše výchovné zařízení manželů Jiřího a Dag-

mar Poršových v Jenišovicích.

(Informace byly čerpány ze stránek Komory veterinárních lékařů ČR, obchodního rejstříku a tisku)
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Tento zápis je třetím samostatným zápisem, který jsem mohla realizovat. Snahou samozřejmě zůstává podat  

co nejvíce objektivních informací a zachovat jejich přehledné uspořádání. Zápis za rok 2009 však obsahuje  

několik novinek. Především je to kapitola XIII. Turnovský místopis, jejímž záměrem je podrobně přiblížit sou-

časné umístění prodejen a provozoven především v centru města. V tomto přehledu bych chtěla pokračovat  

v příštím roce popisem dalších ulic a věřím, že to budou pro budoucí čtenáře zajímavé informace. Změny  

zaznamenala také kapitola o firmách. Mnohokrát jsme zde již konstatovali (společně s mým předchůdcem  

Pavlem Charouskem), že tato oblast je skoupá na aktuální informace. To bohužel trvá, proto jsem se kromě  

obligátních písemných a e-mailových proseb u firem za účelem získat informace přímo od zdroje pokusila  

zpracovat více informací z jiných zdrojů, např. obchodního rejstříku, odborných časopisů a podobně. K fir -

mám jsem připojila také informace o 14 živnostenských oborech a v příštím roce bych chtěla pokračovat  

dalšími. Zároveň sportovní dění je hodně převzaté z internetových stránek, protože i dobrovolné činnosti  

jsou stále více zatíženy "papírováním", zvláště při získávání peněz, takže se nelze divit menší ochotě napsat  

nějaké  informace navíc  nebo předat  kronikáři  výroční  zprávu.  Kapitoly  o  městském úřadě  byly  o  něco  

zjednodušeny tak, aby obsahovaly spíše aktuální přehled a statistiky vypovídající o životě města, protože  

úplné odborné informace najde případný zájemce jinde i po letech. 

Jak se prolíná celým textem o roce 2009, byl to rok hospodářské krize se všemi negativními dopady na  

společnost. Poprvé v historii samostatného Česka padla vláda uprostřed volebního období, krachovaly velké  

podniky, zvyšovala se nezaměstnanost, eskalovaly extremistické akce včetně útoků na osoby. Ani příroda se  

k  nám  nechovala  moc  zdvořile,  pokračovaly  bouře,  vichřice,  letní  povodně,  nový  druh  chřipkového  

onemocnění. Ne všechno bylo samozřejmě negativní. S nadějí očekávané volby v USA dopadly opravdu na -

dějně a s pomocí osoby amerického prezidenta Baracka Obamy nabrala i mezinárodní politika nový vítr  

směrem k usmíření mocností, snížení válečných konfliktů a násilí vůbec. Podobně se obrací naděje obyvatel  

Česka k dalšími "supervolebnímu" roku 2010 s tím, že je potřeba něco změnit - obávám se však, že úplně  

přesně nevíme CO a hlavně JAK. Příjemnými kapkami optimismu pak byly kladné zprávy o úspěších naší  

vědy, o dokončení dalších staveb, o sportovní a kulturní reprezentaci naší republiky. Příjemným signálem je  

stále zvyšování porodnosti v republice i Turnově, zájem lidí o svatební obřady.

Město Turnov bylo pochopitelně zasaženo hospodářskou krizí i přírodními živly. Jinak je ale místní dění stále  

spíše pozitivní. Začala jedna z největších stavebních akcí - Čistá Jizera se všemi doprovodnými jevy včetně  

negativních, ale nálada občanů je zatím stále spíše optimistická v naději, že výsledek bude stát za to. 

Jana Zajícová

kronikářka města
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OBRAZOVÉ PORTFÓLIO MĚSTSKÉ KRONIKY, Autor: Pavel Charousek

Leden 2009
________________________________________________________________________________________________________________________________________

001 – 012) S prvním dnem nového roku se narodila nová tradice: Novoroční ohňostroj. Po několika letech se 
nekonala silvestrovská akce s půlnočním ohňostrojem na náměstí a zejména pro rodiče a děti byl Na Lukách 
uspořádán Novoroční ohňostroj. Zájem předčil očekávání: přišlo víc než dva tisíce lidí!
013 – 014) Prvním turnovským miminkem roku 2009 je Veronika Halířová. Narodila se mamince Kristine v 
pátek 2. ledna v 11.50 hodin. Měřila 49 centimetrů a vážila 3,6 kilogramů. Společný rodinný snímek byl 
pořízen v prostorách turnovské porodnice. První miminko letošního roku v Libereckém kraji se narodilo v 
porodnici v Jablonci nad Nisou jednu hodinu po půlnoci 1. ledna. Jmenuje se Eliška Poláková a doma je 
právě v Jablonci.
015 – 026) Zatímco vánoční prázdniny byly bez sněhu, na počátku ledna začalo mrznout a napadlo velké 
množství sněhu, který se udržel po celý měsíc. Snímky zachycují dětské sněhové radovánky ve městě, 
například na Výšince po letech opět vznikla ledová plocha, ale i noční atmosféru města (025 – 026). 
027 – 030) Futsalisté FC Dalmach lámou rekordy. Nejenže se jim po postupu do II. ligy daří, ale na domácí 
zápasy jim chodí běžně fandit i 130 diváků!
031 – 036) Od 15. ledna do 15. února se v základních školách uskutečnily zápisy dětí do prvních tříd. 
Tradičně největší zájem byl o ZŠ v ulici 28. října, kde opět rodiče čekali už od nočních hodin (fota 031 – 034 
jsou právě z této školy, poslední dvě fota jsou ze ZŠ v Žižkově ulici).
037 – 042) 16. ledna 1943 odjel největší transport turnovských Židů do koncentračního tábora v Osvětimi. 
Připomínkou tohoto smutného výročí byla akce, která se v synagoze uskutečnila v neděli 18. ledna.
043 – 046) Legendární turnovský soubor Čmukaři letos slaví 33 narozeniny. Jako dárek sami sobě darovali 
premiéru nové hry „Za každým rohem jeskyňka“. Premiéra byla v pátek 23. ledna.
047 – 050) Snímky jsou z lednových zápasů turnovských basketbalistů, kterým se v krajském přeboru daří…
051 – 054) Poslední snímky jsou „policejní“. Turnovské obvodní oddělení získalo nové rychlé vozy Škoda 
Octavia již v novém barevném podání, v lednu bylo na Turnovsku zaznamenáno i větší množství havárií. Na 
snímku č. 52 je nehoda mezi Turnovem a Malou Skálou, kde řidička sjela ze stráně na železniční trať, další 
nehodou byl střet osobního vozu a vlaku u Příšovic. Poslední snímek je z tragické nehody u křižovatky 
Zelený háj, kde vyhasl jeden mladý lidský život. Byla to první smrtelná nehoda v širším regionu Turnovska 
v tomto roce (poslední tři snímky jsou z archivu Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje).

Únor 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________

055 – 058) Výtvarné dílny pro rodiny s dětmi v městské knihovně jsou v poslední době velmi oblíbené. 
V sobotu 7. února se konala dílna pod vedením rodiny Obročníkových. Děti si odnesly domů výrobky z kůže, 
které samy vytvořily.
059 – 060) V pondělí 9. února v podvečer hostila turnovská Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední 
odborná škola ve Zborovské ulici (takto zní oficiální název po splynutí k 1. lednu 2009) vzácnou návštěvu. 
Přijely sem na čtyři desítky studentů, učitelů a podnikatelů z Německa a Francie. Jednalo se o zástupce 
zahraničních partnerských organizací z renomované francouzské hotelové školy CEFPPA ve Štrasburku a 
zástupce Obchodní a průmyslové komory v Drážďanech, včetně saského obchodního ředitele komory a 
ředitelky pobočky v Žitavě. 
061 – 064) Ve čtvrtek 12. února byla v galerii turnovského muzea zahájena zajímavá výstava „Planeta Země 
mocná i zranitelná“. Výstava ukazuje svět neživé přírody. Zajímavou pomůckou pro návštěvníky výstavy je 
geologický kaleidoskop, který originálním způsobem přibližuje události staré miliony let.
065 – 066) Před třetí hodinou ranní ve středu 4. února oheň zcela zachvátil roubenou rekreační chalupu 
v Mašově. Hasiči museli rozebrat ohněm zasaženou střešní konstrukci, z níž část bylo nutné strhnout. Požár 
se podařilo úplně zlikvidovat ve čtvrt na šest ráno. Prvotní odhad výše škody se pohybuje okolo 300 tisíc 
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korun.
067 – 072) V pátek 13. února se v turnovské Panochově nemocnici konalo setkání vedení tohoto 
zdravotnického zařízení s novináři. Představeno bylo již funkční ortopedické oddělení v čele s primářem 
Daliborem Ďurďou (na snímku č. 67 je spolu s ředitelem Tomášem Slámou).
073 – 078) Masopust na Dlaskově statku zorganizovali muzejníci v sobotu 14. února…
079 – 084) Téměř celé první dva měsíce v roce 2009 ležel v Turnově sníh. V noci na 20. února připadlo 
dalších asi 20 cm sněhu a sněžilo po celý den…
085 – 086) Snímky zachycují postup prací na rekonstrukci jezu u Juty. Na horách leží přes dva metry sněhu, 
štětová stěna v předjezí je velkou překážkou pro velkou vodu. Radnice hledala s Povodím Labe a stavební 
firmou cesty, jak v případě povodně velké vody školy eliminovat…
087 – 088) Zastupitelé města vyslovili souhlas se záměrem ČVUT Praha vybudovat v Turnově školicí 
středisko, jehož součástí by byla i rekonstrukce hvězdárna na Vrchhůře. Studie přestavby vznikla 
v turnovské firmě Profes projekt.
089 – 090) Turnovským basketbalistům se v krajském přeboru daří, v únoru byli na pátém místě tabulky.
091 – 096) Slavnostní večer vyhlášení výsledků ankety, kterou pořádá Sportovní rada města Turnova a 
Středisko pro volný čas Žlutá ponorka, proběhl v kongresovém sále turnovského Hotelu Karel IV. ve čtvrtek 
12. února. Setkání tradičně moderoval Karel Štrincl. Sportovcem roku je kickboxer Jan Kazda. Korunu 
nejlepšímu sportovci předala starostka města Hana Maierová.
097) Úřad práce má nové sídlo v pobočce Komerční banky v Palackého ulici. Vchod je ze zadního traktu 
budovy.
097) Paní Zima dovede i kouzlit. Rampouchy na secesní stavbě, která zdobí turnovský závod Juta.
098 – 102) Divadelní přehlídka Modrý kocour 2009 se uskutečnila od 27. února do 1. března. Dvacítka 
představení byla slušně navštívena, rekord tohoto ročníku drží Romance pro křídlovku, kterou v sobotu 28. 
února vidělo v divadle 250 diváků. Snímek je z představení Tři sestry Turnovského divadelního studia A. 
Marek.
103 – 108) Turnovský šperkař dokončuje práce na mimořádné zakázce – kopii říšské koruny. V únoru bylo 
dílo dokončeno a sestaveno, aby bylo poté opět vše rozebráno a koruna bude pozlacena. Replika koruny 
bude dokončena v dubnu.
109 – 112) Přípravy spuštění miliardového projektu Čistá Jizera vrcholí. Ve všech pěti městech semilského 
okresu byly v únoru podepsány smlouvy mezi investorem – VHS Turnov, vedením měst a dodavatelských 
firem. V Turnově byla smlouva na radnici slavnostně podepsána v úterý 24. února.

Březen 2009
   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

113 - 117) Ilustrační snímky z práce městských strážníků, na snímcích 113 a 114 je služebna s monitory 
bezpečnostních kamer.
118) U nádraží v dodávce byl nalezen mrtvý bezdomovec, je to první případ tohoto druhu v Turnově, mrtvolu 
náhodně objevili policisté při pravidelné pochůzce.
119 – 122) Rohozecký pivovar se vrací na výsluní, výstav každoročně stoupá. Na snímku 119 je vlevo ředitel 
pivovaru František Jungmann, vpravo je pivovarská legenda, bývalý sládek ze Svijan František Horák. Na 
snímku 122 je areál pivovaru.
123 – 124) Nový šéfem krajské organizace Strany zelených se stal v Sedmihorkách v sobotu 7. března 
František Pelc. Na snímku 123 je spolu s ním místopředseda strany Ondřej Liška. Na dalším snímku je 
vpravo bývalý předseda krajské organizace Jan Korytář při rozhovoru s novináři.
125 – 130) Snímky jsou z loutkářské přehlídky Turnovský drahokam (sobota 14. března). Na snímku 129 je 
pořádající domácí soubor Na Židli.
131 – 132) V sobotu 14. března se na Střelnici uskutečnil Hejtmanský ples. Vystoupila zde i zpěvačka Heidi 
Janků (foto Liberecký kraj).
133 – 136) Ve čtvrtek 19. března se v posluchárně turnovské „hotelovky“ uskutečnilo výroční zasedání 
Sdružení Český ráj. Na snímku 135 je předseda sdružení Aleš Hozdecký.
137 – 142) Snímky zachycují stavbu vakového jezu u Juty v březnu 2009.
143 – 146) Slavnostní otevření první prodejny s regionálními produkty. Najdete ji na Trávnicích; pod 
patronací Sdružení Český ráj byla prodejna otevřena v pondělí 23. března.
147 – 148) Karneval dvojčat se uskutečnil v prostorách o.s. Náruč.
149 – 154) Snímky jsou z přehlídky mateřských škol Mateřinka 2009, která se uskutečnila v městském kině 
21. března. Na snímku 150 je moderátor a pořadatel ze Střediska volného času Žlutá ponorka Karel Šrincl.
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155 – 160) Snímky z posledního tréninku fotbalistů divizního FK Pěnčín-Turnov a z prvního zápasu 22. 
března.
161 – 164) Morenu vynesly děti z mateřské školy v ulici 28. října do náhonu Jizery v pondělí 30. března.
165 – 168) Ilustrační snímky ze zápasu druhé ligy házené žen. Turnovské hráčky jsou v červeném.

Duben 2009
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

169 - 174) Ilustrační sportovní snímky; na prvních třech jsou basketbalisté TJ Turnov (hrají ve žlutém), na 
zbylých fotbalisté FK Pěnčín-Turnov (v modrém). Snímky jsou v obou případech z jarních částí mistrovské 
soutěže. 
175 – 180) Obrázky z pátku 3. dubna z Noci s Andersenem 2009 (na snímku 176 jsou mezi dětmi senátor 
Jermář a místostarosta Pekař, na snímku 179 zasazuje jeden ze stromů fyzik a myslitel Ivan Šolc).
181 – 182) Ochotníci z Rakous sehráli v sále turnovské ZUŠ úsměvné představení „S andělem v posteli“ 
(pátek 3. dubna).
183 – 186) Kastelán na Valdštejně Ladislav Koucký splnil, co slíbil. Během zimy zhotovil model Sychrova 
v měřítku 1:100. Modely hradů a zámků jsou na Valdštejně nově umístěny v biliárním sále (186).
187 – 192) Bouda na ulici 2009. Místní církev (Jednota Bratrská) již podruhé zorganizovala v Turnově pobyt 
asi 200 dětí amerických vojáků ze základen v Evropě. Ve středu 8. dubna patřila ulice 28. října dětem.
193 – 194) Šperkař Jiří Urban s dokončenou říšskou korunou, která bude umístěna v Kapli svatého kříže na 
Karlštejně.
195 – 196) Maraton čtení nového překladu Bible proběhl v několika městech České republiky v pátek 10. a 
v sobotu 11. dubna. Bible byla čtena nepřetržitě i v noci na náměstí Českého ráje.
197 – 204) Velikonoce na Dlaskově statku připravilo Muzeum Českého ráje na sobotu 11. dubna.
205 – 206) Vernisáž výstavy prací dětí z Turnova a polského Jawora se uskutečnila v muzeu ve středu 8. 
dubna.
207 – 210) Snímky z finále mistrovství republiky v basketbale žáků, které se v turnovské hale TJ ve Skálově 
ulici uskutečnilo od čtvrtka 23. do neděle 26. dubna.
211 – 214) Za účasti významných hostů byl v aule ZŠ ve Skálově ulici v pondělí 20. dubna slavnostně 
zahájen projekt odkanalizování měst okresu Semily Čistá Jizera.
215 – 216) … součástí projektu je i kácení stromů ve Skálově ulici. V úterý 21. dubna tomu zabránili studenti 
šperkařské školy, stromy nakonec zakázala pokácet Česká inspekce životního prostředí.
217 – 222) Ve čtvrtek 16. dubna proběhlo v sále Střelnice vystoupení několika souborů hendikepovaných 
z občanských sdružení a ústavů sociální péče. Festival se jmenuje „Patříme k sobě“ a pořádá ho 
Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených. Festivalová vystoupení proběhla také v dalších 
městech.
223 – 228) V sobotu 25. dubna proběhlo za účasti asi pěti tisíc lidí oficiální zahájení nové turistické sezony 
v Českém ráji. Pod patronací Města Turnov, resp. Sdružení Český ráj, byla zvolena trasa z Rovenska pod 
Troskami do Šťastné země v Radvánovicích. Na cestě byly pohádkové postavy, hrálo se divadlo, ve Šťastné 
zemi vládu nad krajem převzal krát Granát s královnou.
229 – 232) Čarodějnice 2009. Snímky jsou z čarodějnického odpoledne v ZŠ v Alešově ulici.

Květen 2009
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

233 - 234) Turnovská nemocnice má certifikát nejvyšší kvality. Oficiálně byl řediteli Tomáši Slámovi předán 
v pondělí 4. května.
235 – 238) Ve čtvrtek 7. května se uskutečnil pietní akt k výročí konce II. světové války u pomníku padlých 
ve Skálově ulici.
239 – 250) 150. výročí železniční tratě Pardubice – Liberec. Oslavy byly velkolepé, nejdříve v pátek 24. 
dubna proběhl na nádraží křest nové výroční známky (na snímku 242 jsou autoři známky - legendární 
výtvarník Jiří Bouda (vpravo) a rytec Bohumil Šneider). Další snímky jsou z oslav 1. května, kdy se na 
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nádraží před návštěvou více než tisíce lidí sjely čtyři vlaky tažené parní lokomotivou.
251 – 252) Ke kuriózní dopravní nehodě došlo ve čtvrtek 30. dubna. Automobilový jeřáb  strhl kus domu 
v Palackého ulici.
253 – 254) Snímky z multižánrového hudebního festivalu v Mašově, který proběhl 1. května.
255 – 256) Instalace dopravních značek u radarů na měření rychlosti. Od 5. května městská policie díky nim 
mohla měření obnovit.
257) První předvolební setkání lídrů a příznivců ČSSD před volbami do evropského parlamentu proběhlo na 
náměstí v úterý 5. května.
258 – 260) Ilustrační fotografie z jarního setkání majitelů motocyklů Jawa do roku výroby 1975.
261 – 262) V květnu se živě diskutovalo, jak bude naloženo s rekonstrukcí zeleně ve Skálově ulici, vedení 
města nechalo zpracovat odborné posudky. Snímky se vracejí k protestu studentů.
263 – 264) Foto z probíhající rekonstrukce kanalizace ve Skálově ulici.
265 – 268) V sobotu 23. května proběhl na dvoře ZŠ v Žižkově ulici školní jarmark.
269 – 274) Memoriál Ludvíka Daňka. Nejprestižnější sportovní akce ve městě, se tentokrát uskutečnila 
v úterý 26. května. Poprvé se zde v sezoně představila oštěpařka Barbora Špotáková (270 a 274), snímek 
269 je ze slavnostního zahájení, na fotu 272 je desetibojař Roman Šebrle a na fotu 271 diskař Virgilius 
Alekna z Litvy.
275 – 276) Ve čtvrtek 14. května předal studentský parlament gymnázia ocenění nejlepším studentům školy 
– Cenu generála Aloise Lišky. Letos ji obdrželi (zleva) Jan Polášek a Martin Zikmund.
277 – 278) Snímky jsou ze křtu nového CD místní kapely Outcry. Koncert se uskutečnil na Střelnici 21. 
května.
279 – 280) Vedení města na radnici přijalo ve čtvrtek 28. května skupinu učitelů angličtiny ze všech koutů 
Evropy. Setkání se uskutečnilo pod patronací turnovské jazykové školy FAN.
281 – 286) Předvolební kampaň eurovoleb 2009, na náměstí při mítinku ČSSD se 28. května uskutečnila 
malá demonstrace.
287 – 290) Instalace a vernisáž výstavy kopií českých korunovačních klenotů, které v Turnově vznikly v 60. 
letech minulého století na půdě šperkařské školy. Po vernisáži 26. května se konala i beseda s žijícími tvůrci.
293 – 302) Fotografie z jubilejního 15. ročníku Staročeských trhů 2009. Snímek 293 je ze slavnostního 
zahajovacího průvodu, na fotu 295 jsou nově certifikovaní regionální výrobci. Ozdobou kulturního programu 
byl Fleret s Jarmilou Šulákovou (301).

Červen 2009
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

303 - 306) Maturitní tabla v turnovských obchodech a maturanti v ulicích. To patří k jarnímu koloritu Turnova.
307 – 308) V pondělí 1. června Turnov navštívil hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler. Mj. se seznámil 
se stavbou kanalizace projektu Čistá Jizera a také se zajímal o realizaci Kamenářského domu v areálu 
muzea.
309 – 312) Snímky dokumentují zateplovací práce na objektu mateřské školy v ulici Kosmonautů.
313 – 314) Stav prací na rekonstrukci kanalizace v ulici 1. máje (Čistá Jizera).
315 – 320) Historická událost. Poprvé v dějinách si Turnovští troufli nastudovat operu. Konalo se v rámci 
festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov v sále Střelnice 17. června. Opera se jmenuje „V studni“, napsal ji 
Vilém Blodek. Nastudoval soubor ZUŠ v čele s manželi Lédlovými.
321 – 326) V rámci festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov se také konaly tradiční mezinárodní dílny mladých 
v prostorách turnovské ZUŠ…
327 – 332) … závěrečný koncert frekventantů dílny proběhl na sychrovském zámku.
333 – 338) První dva snímky zachycují veřejné projednání přeměny zeleně ve Skálově ulici v městském 
divadle ve středu 17. června (veřejnost až na pár výjimek nepřišla), další snímky ukazují stav ve Skálově 
ulici, poslední dva byly pořízeny 26. června, kdy samovolně v této ulici padl jeden ze stromů.
339 – 342) Ilustrační obrázky z požáru pily na Koňském trhu, ke kterému došlo v sobotu 20. června.
343 – 344) Stav prací na stavbě kruhového objezdu u židovského hřbitova.
345 – 350) Řezbářská sobota na Dlaskově statku (sobota 20. června).
351 – 356) Ve středu 24. června proběhlo na turnovském nádraží cvičení složek integrovaného záchranného 
systému. Studenti místních škol si zahráli na zraněné.
357 – 360) Fotografie z posledního letošního zápasu turnovských fotbalistů s Velimí v neděli 21. června. 
V divizní tabulce nakonec skončili na 11. místě.
361 – 362) Starostka města Hana Maierová převzala v Liberci v úterý 9. června Cenu týdeníku Ekonom 
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„Město pro byznys“. První byl Tanvald, druhé Semily. Na snímku 361 jsou starostové všech tří měst (foto 
Liberecký kraj).

Červenec 2009
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

363 – 377) Tradiční akce na zahájení turistické sezony v Turnově – Kámen a šperk v Českém ráji – se 
uskutečnila o prvním prázdninovém víkendu. Na snímku č. 365 je zástupkyně hejtmana Libereckého kraje 
Lydie Vajnerová a místostarostové Turnova a Idar-Obersteinu.
378 – 380) Zahájení sezony na zámku Hrubá Skála proběhlo ve velkém stylu. Herečka Chantall Poulain, 
sportovní moderátor Marek Svěcený a ředitel zámku Tomáš Zachoval (378), hvězdou slavnostního dne byl 
slovenský herec Ivan Palúch 379), který v legendárním filmu ztvárnil prince Bajaju.
381 – 392) Projednávání dálnice R35. Na snímcích 381 a 382 je setkání v Muzeu Českého ráje 3. června, na 
obrázcích 383 – 386 je projednávání na Kozákově 21. června, fota 387 – 392 byla pořízena při projednání 
záměru trasy R35 v turnovské Střelnici 9. července.
393 – 394) V Turnově začaly prázdniny, bohužel i stavební aktivity. V centru byla uzavřena Palachova ulice. 
Na průtahu městem zase odbočka k židovskému hřbitovu.
395 – 398) Propagační jízda veteránů napříč Libereckým krajem se zastavila v pátek 3. července na Hrubém 
Rohozci.
399 - 401) První dva snímky jsou ze soustředění české basketbalové reprezentace v turnovské hale TJ ve 
Skálově ulici, poslední obrázek je z republikového dětského basketbalového kempu, který posledních několik 
let vede legendární český basketbalista Kamil Brabenec.
402) Nově byla při jízdě od benzinové pumpy na Kyselovsku směrem do centra povolena rychlost 70 km 
v hodině…
403 – 404) Turnovská radnice opět vyhlásila soutěž o nejlepší zeleň před domy v Turnově. Na snímku je 
udržovaná zahrada Speciálních škol v Sobotecké ulici.
405 – 410) Foto z probíhající akce rekonstrukce kanalizace v rámci projektu Čistá Jizera v Turnově 
(Palackého ulice a Kyselovsko).
411 – 416) Folková noc 2009. Měla se uskutečnit podruhé ve velkém stylu v areálu za Dlaskovým statkem. 
Díky absolutní nepřízni počasí z akce zbylo pouze torzo…
417 – 422) Turnovem se v podvečer 23. července prohnala větrná smršť, provázená deštěm a nárazovým 
větrem. Popadaly desítky stromů, v Turnově nejvíc na Šetřilovsku (421 a 422). Obrázky 419 a 420 pořídily 
v čase největšího běsnění živlů pracovnice turnovského infocentra na náměstí. Snímky 417 a 418 jsou ze 
hřbitova v Nudvojovicích.
423 – 426) Jeden z hitů letošní turistické sezony. Českým rájem opět křižoval parní vlak, vedený turnovskou 
lokomotivou řady 310. Nově byl upraven jeden z vagonů, ve kterém vznikla improvizovaná divadelní scéna. 
Hrál tu loutkářský soubor Na Židli.

Srpen 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

427 – 438) Snímky jsou z kácení stromů ve Skálově ulici, které proběhlo 4. srpna. V ulici probíhá 
rekonstrukce kanalizace v rámci akce „Čistá Jizera“.
439 – 446) Posily, poslední trénink a první zápas fotbalistů FK Pěnčín-Turnov v nové sezoně. Poslední 
snímek zachycuje žákovské družstvo, které se stalo vítězem minulého ročníku krajské soutěže.
447 – 450) Ilustrační snímek z pravidelných letních koncertů před Střelnicí. Hraje Zdvořilý Woody.
451 – 456) Obrázky ze srpna 2009 v Dolánkách.
457 – 460) Stavba tzv. Kamenářského domu v Muzeu Českého ráje.
461 – 462) Snímky z letního setkání majitelů vozů Fiat 600 v Českém ráji.
463 – 468) Obrázky z prací na rekonstrukci kanalizace ve Skálově ulici.
469 – 480) Magický Turnov. Mimořádná nabídka pro turisty v létě 2009. Pracovníci infocentra je prováděli 
městem – galerie Granát, náměstí, synagoga v Krajířově ulici.
481 – 486) Prázdninový Český ráj. Snímky 481 a 482 jsou z Benátské noci na Malé Skále, fota 483 a 484 
byla pořízena ve Šťastné zemi v Radvánovicích, poslední snímky jsou z kempu v Sedmihorkách.
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Září 2009
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

487 – 492) První školní den v novém školním roce v ZŠ v Mašově.
493 – 504) Interiér nově zrekonstruovaného bazénu na Výšince. Slavnostní otevření se uskutečnilo v pondělí 
7. září.
505 – 507) Průběh prací na rekonstrukci jezu u Juty.
508 – 509) Předvolební kampaň před mimořádnými parlamentními volbami (ODS). Volby se nakonec 
nekonaly.
510) Fotografie z Afriky představil v turnovské galerii v prvním patře infocentra náměstek ministra životního 
prostředí František Pelc.
511 – 512) V sobotu 12. září se v turnovské synagoze konala první bohoslužba (foto pracovnice infocentra), 
v noci poté byla rozbita vstupní deska a ohnuta Davidova hvězda…
513 – 516) Snímky z oslavy 33. výročí vzniku loutkářského souboru Čmukaři.
517 – 528) Fota ze setkání bikerů na parkovišti před Střelnicí v rámci Evropského týdne mobility (517 – 520) 
a Evropský den bez aut tamtéž.
529 – 530) Obrázky z Gymplfestu 2009 v letním kině.
531) Turnovská šperkařská škola získala na letním setkání na hradě Helfštýně mimořádnou Cenu Alfréda 
Habermanna.
532 – 534) Netradiční pohledy na lokalitu U Raka. V rámci Evropského dne bez aut zde stál požární žebřík. 
Z jeho plošiny byly pořízeny tyto snímky.
535 – 540) Asi 50 cyklistů se vydalo po trase Greenway Jizera z turnovského náměstí na Malou Skálu 
v sobotu 20. září. Na snímku 539 je předseda Sdružení Český ráj Aleš Hozdecký.
541 – 546) Posvícení na Dlaskově statku v sobotu 26. září.
547 – 552) Módní přehlídka Zuzany Filipiové z prodejny Styl v Palackého ulici a Romany Strnadové z 
prodejny Redy v Nádražní ulici před Střelnicí.

Říjen 2009
________________________________________________________________________________________________________________________________________

553 – 558) Ve čtvrtek 1. října bylo za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje Stanislava Eichlera předáno do 
užívání nové dětské hřiště u MŠ v ulici Kosmonautů a současně i zrekonstruovaný objekt školy.
559 – 564) Turnovské házenkářky a basketbalisté TJ Turnov. Aktuální foto obou týmů.
565 – 570) Zastupitelé rozhodli o prodeji domů z majetku města. Pouze objekt restaurace na Šetřilovsku 
v majetku města zůstane (565), sousední ubytovna na Šetřilovsku bude zbourána (566), dům s archivem 
v kasárnách a bytové domy v Bezručově ulici budou přednostně nabídnuty nájemníků.
571 – 574) V pondělí 5. října bylo otevřeno nové multimediální pracoviště v knihovně, současně se tu konala 
akce Provázkiáda na podporu čtenářství.
575 – 576) Na počátku října byly zahájeny práce na rekonstrukci kanalizace v oblasti kasáren.
577 – 584) Necelá stovka příslušníků rodu Valdštejnů z různých koutů světa se sešla v sobotu 17. října na 
Valdštejně.
585 – 588) V sobotu 17. října uspořádal Klub přátel železnic Českého ráje netradiční jízdu parního vlaku 
z turnovského loko depa do Rovenska a zpět.
589 – 592) Ve čtvrtek 22. října se v turnovském muzeu uskutečnila vernisáž výstavy k 80. výročí klubu 
filatelistů v Turnově spojená s výstavou historických pohlednic města.
593 – 594) Po celý podzim v turnovských základních školách pod patronací Vzdělávacího centra Turnov 
vyučovala děti angličtinu rodilá britská lektorka.
595 – 597) Bez velkých oficialit byla v říjnu dokončena rekonstrukce železniční zastávky v Dolánkách.
599 – 606) Práce na rekonstrukci kanalizace v rámci projektu Čistá Jizera v různých místech města.
607 – 615) Svátek 28. října 2009. Turnovská Střelnice. Bylo předáno čestné občanství města filozofu Janu 
Patočkovi (in memoriam) – převzala dcera paní Sokolová (612), druhé čestné občanství bylo předáno 
místnímu kulturnímu pracovníkovi Jiřímu Zajícovi (613). V této souvislosti byl promítnut i dokumentární film o 
proměnách města (autor Milan Brunclík na fotu 610), o souvislostech 28. října 1918 promluvil filozof Jan Šolc 
z Liberce.
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Listopad 2009
________________________________________________________________________________________________________________________________________

616 - 627) Alej legií před a po kácení stromů (ke kácení došlo v sobotu 7. listopadu).
628 – 633) V úterý 3. listopadu došlo k největšímu letošnímu cvičení hasičského záchranného sboru na 
Turnovsku. Cvičení se konalo v bývalém lokomotivním depu. Simulován byl únik jedovatého plynu.
634 – 639) Na půdě bývalé ISŠ u nádraží se v pátek 6. listopadu uskutečnila tradiční Burza středních škol.
640 – 645) Ve čtvrtek 19. listopadu byl slavnostně předán nový vakový jez u Juty, který město ochrání při 
menších povodní.
646 – 651) V úterý 10. listopadu byl za účasti vedení krajského úřadu slavnostně zprovozněn nový kruhový 
objezd i židovského hřbitova.
652 – 657) Ladislav Šourek křtil ve středu 4. listopadu v prostorách ZUŠ na náměstí svoji novou knihu Za 
tajemstvími kraje pod Kozákovem.
658 – 663) Ve čtvrtek 12. listopadu se v muzeu uskutečnila vernisáž vánoční výstavy V babiččině kuchyni od 
Tří králů do Vánoc a současně křtila ředitelka V. Jakouběová stejnojmennou knihu.
664 – 666) V úterý 10. listopadu přijeli manželé Vozných z Prahy osobně strážníků městské policie 
poděkovat za záchranu své dcery.
668 – 669) Ilustrační snímky z recitační přehlídky Poetika 2009, která se konala v divadle v pátek 13. 
listopadu.
670 – 675) Ve čtvrtek 19. listopadu se v nemocnici uskutečnilo slavnostní předání zrekonstruovaných 
operačních sálů. V pátek 27. listopadu zde proběhla mimořádná tisková konference, která osvětlila 
informace o brzkém konci zdejší porodnice – její zánik zatím není na pořadu dne.
676 – 681) Připomínka 17. listopadu 1989. Na Střelnici se konal rockový koncert, v podvečer bylo na 
náměstí malé setkání aktérů listopadových dnů 1989.
682 – 683) V neděli 22. listopadu se konala premiéra divadelní hry místních ochotníků Láska až za hrob. 
V jedné z rolí se představil 90letý Míla Holas.
684 – 687) Na veřejném zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 26. listopadu byla představena studie úpravy 
Maškovy zahrady, která nebude realizována…

Prosinec 2009
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

688 - 691) V neděli 29. listopadu se uskutečnilo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.
692 – 693) V sobotu 5. prosince se v muzeu konalo setkání s Mikulášem v muzeu.
694 – 695) V prosinci v muzeu probíhala vánoční dílna pro děti turnovských škol.
696 – 699) 5. prosince se v muzeu uskutečnila beseda s herečkou Ljubou Skořepovou.
700 – 703) V neděli 6. prosince projel Českým rájem parní vlak s Mikulášem a čerty.
704 – 705) Ve čtvrtek 10. prosince byly v podkroví sídla CHKO Český ráj slavnostně otevřeny nové prostory 
pro besedy a přednášky.
706 – 707) Stav prací na Kamenářském domě v muzeu.
708 – 711) Vánoční výstava na Dlaskově statku.
712 – 723) Vánoční trhy 2009.
724 – 725) V pátek 4. prosince VZP uspořádala na parkovišti u autobusového nádraží netradiční pouštění 
horkovzdušných balonů s přáním Ježíškovi.
726 – 727) Snímky ze zasedání zastupitelstva Libereckého kraje v sídle kraje v Liberci v úterý 15. prosince. 
Zastupitelé měli rozhodnut o trase R35, na místě byli i turnovští protidálniční aktivisté. Rozhodnutí bylo 
odloženo.
728 – 729) Snímky z keltského rituálu zimní rovnodennosti v místě duchovní Brány Českého ráje pod 
rozhlednou Hlavatice (neděle 20. prosince).
730 – 733) V ulici 1. máje se v pátek 18. prosince uskutečnilo neformální setkání s občany – skončila zde 
rekonstrukce kanalizace v rámci projektu Čistá Jizera.
734 – 735) … ten den večer došlo k největšímu požáru na Turnovsku v roce 2009. V Lažanech hořel rodinný 
dům, nasazeni byli všichni profesionální i dobrovolní hasiči z okolí.
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736 – 737) Ve středu 23. prosince skauti na náměstí rozdávali Betlémské světlo.
738 – 741) Turnovský kostel sv. Františka má nový betlém.
742 – 745) Tradičně je poslední akcí roku Silvestrovský běh sídlištěm…
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	Přibývá občanů, kteří kritizují akci Čistá Jizera. Vleče se.

