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I.
PRŮVODCE ROKEM 20  1  0 VE SVĚTĚ,   
V     ČESKÉ REPUBLICE A V TURNOVĚ   

Zdroje (ověřených) informací tohoto přehledu: Periodika vycházející 

na Turnovsku, především Turnovsko v akci Pavla Charouska a jeho internetová podoba www. 

turnoskovakci.cz, Hlasy a ohlasy Turnovska (vydává KCT),vlastní záznamy kronikáře, zprávy 

o činnosti spolků, institucí a úřadů ad.
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Česká republika, Evropa a svět v     roce 20  1  0 v     heslech:  

► Českou republiku zavalil sníh. Opravdová zima se vrátila hned zkraje roku, husté sněžení se vytrvale stří -

dalo s tuhými mrazy, dopravní kalamity a nehody byly na denním pořádku. Sníh napadl ještě 2. dubna, kdy 

popadané stromy a větve zatarasily komunikace, zejména železniční trať Praha - Ostrava.

► 12. ledna zasáhlo Haiti zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovy škály. Přes masovou pomoc finanční i pra-

covní nebyla tamní vláda schopna zajistit distribuci  humanitární pomoci  a obnovit normální život ještě rok 

poté. Zahynulo 212 tisíc lidí.

► Do funkce ukrajinského prezidenta nastoupil Viktor Janukovyč, volby však provázely nejasnosti.

► 9. února byla schválena Evropská komise, jejímž členem je Čech Štefan Füle.

► Unikátní operací vrátili lékaři zlínské nemocnice zrak muži, který 53 let neviděl - oslepl v 17 letech při pra -

covním úrazu.

► Novým pražským arcibiskupem byl jmenován Dominik Duka, dosavadní biskup královéhradecký.

► Rusko neprodloužilo vízum zpravodaji České televize  Josefu Pazderkovi.

► V polovině února byla dokončena ražba jižního tunelu komplexu Blanka, který provázely sesuvy půdy a 

otřesy blízkých historickým budov. V polovině roku se další část stavby propadla, pracovníky se naštěstí po-

dařilo ze závalu zachránit.

► Nejvyšší správní soud rozpustil ultrapravicovou Dělnickou stranu.

► Policie začala šetřit systém Opencard, který hlavní město Prahu přišel na 888 miliónů korun.

► V březnu postihlo Chile silné zemětřesení, otřesy půdy se opakovaly po celý měsíc. Zahynulo 800 lidí. 

► Vláda odsouhlasila novelu vysokoškolského zákona, která by měla omezit práci docentů a profesorů na 

více školách najednou.

► Další zemětřesení o síle 6 stupňů Richterovy škály zabíjelo v březnu na východě Turecka.

► Sněmovna schválila vládní návrh novely zákona, která umožní státu zlevňovat výkupní ceny elektřiny z fo-

tovoltaických zdrojů.  Solární energie se totiž stala neúměrně dotovanou.

► Britský princ Charles s chotí přijel do Česka na čtyřdenní návštěvu.

► Mirek Topolánek byl vyzván k rezignaci na funkci předsedy ODS. Ve funkci ho vystřídal Petr Nečas, který 

také vedl stranu do voleb.

► 29. března ukončila česká pošta po 160 letech doručování telegramů. Služba byla v poslední době mi-

nimálně využívána.

► Moskevské metro ohrozily dva atentáty. Sebevražedné atentátnice usmrtily celkem 38 lidí, další desítky 

cestujících byly zraněny. 

► Památkáři Plzeňského kraji uložili pokutu Praze za znehodnocení Karlova mostu během jeho rekonstruk-

ce ve výši 3,25 miliónů korun.

► Začaly se množit případy vytlačování běžných vozů agresivními  jedinci v silných vozech, především na 

dálnicích. První případ zveřejnila TV Prima 1. dubna. Prokázalo se, že za volantem seděl vysoce postavený 

manažer pivovaru.

► V dubnu hostila Praha summit Ruska a Spojených států amerických. Dmitrij Medveděv a Barack Obama 

zde podepsali novou smlouvu o nešíření jaderných zbraní.
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► 10. dubna havarovalo polské vládní letadlo u ruského Smolenska. Zahynul prezident Lech Kaczyňski a  

další představitelé Polska. V hořícím letadle našlo smrt 132 cestujících.

► Zemětřesení zasáhlo také Čínu, zejména tibetskou náhorní planinu.

► Výbuch islandské sopky Eyjafjalajökull ochromil na řadu dní letecký provoz nad Evropou. Obrovský mrak 

sopečného popela putoval nejprve přes Británii, Belgii, Nizozemsko, Dánsko a Švédsko,  poté se vydal k jihu 

a o víkendu 16. - 19. dubna zastavil letecký provoz také u nás.

► Další katastrofa se odehrála v Mexickém zálivu u pobřeží amerického státu Louisiana, kde explodovala 

ropná plošina. Do moře se potopila o tři dny později. Neštěstí způsobilo největší ekologickou katastrofu toho-

to druhu ve Spojených státech, trvající několik měsíců, než se podařilo únik ropy zastavit.

► Finanční krize v Řecku vyústila do pouličních nepokojů se ztrátami na životech.

►Zemřel ombudsman Otakar Motejl, dřívější předseda Nejvyššího soudu ČR a ministr spravedlnosti.

► V polovině května a v červnu se opět rozvodnily řeky, zejména na Moravě a ve Slezsku. Povodně se šířily 

od Poodří přes Zlínský kraj až na Hodonínsko a nechávaly za sebou spoušť, škody na domech, polích a 

dalším majetku byly vyčísleny na 2,5 miliardy korun. Zahynuli tři lidé.

► Pražský arcibiskup Dominik Duka a prezident Václav Klaus ukončili osmnáct let trvající spor o katedrálu 

sv. Víta na Pražském hradě. Podepsali dohodu o správě budovy, v níž se Hrad zavázal poskytnout církvi  

nemovitosti nutné pro péči o Chrám sv. Víta, stát se přitom bude o nemovitosti nadále starat.

► 28. -  29.  května proběhly  volby do parlamentu  ČR.  Byly  předznamenány neobvykle  ostrou volební  

kampaní. Výsledky zamíchaly poměry uvnitř stran i vztahy opozice a koalice především masívním využitím 

preferenčních hlasů, pomocí nichž usedne ve sněmovně řada nových zastupitelů. Výsledek byl trefně cha-

rakterizován slovy, že "Levice utrpěla vítězství". Ačkoli zvítězila ČSSD, nebyla schopna sestavit funkční koa-

lici a bude vládnout pravice v čele s premiérem Petrem Nečasem. 

► Po kruté zimě a jarních povodních sužovala Česko vedra. V průběhu dvou červencových týdnů padaly 

teplotní rekordy - v Praze na Karlově bylo naměřeno 35,1 oC. Vedra zničila úrodu, ve vodních nádržích se 

dařilo sinicím. Silné bouřky s krupobitím hrozily dalšími záplavami.

► Slovenskou premiérkou se poprvé v historii stala žena - Iveta Radičová. Jinak je u našich sousedů situace 

podobná - vyhrála sice levice, ale vládnout bude pravice.

► Mezinárodní soudní dvůr v Haagu potvrdil samostatnost Kosova a jeho odtržení od Srbska.

► Začal několikaměsíční spor o slavný výtvarný soubor Alfonse Muchy Slovanská epopej mezi městy Praha 

a Moravský Krumlov.

► Další povodně udeřily v srpnu na severu Čech, postiženo bylo  hlavně  Frýdlantsko a Liberecko. Velká 

voda si vyžádala další čtyři oběti na životech, při záchranných pracích pomáhali hasiči i armáda.

► Francie vyhostila asi 700 Romů, převážně z Rumunska a Bulharska, kteří neměli povolení k pobytu. Přes  

mezinárodní vlnu odporu Francie tuto akci provedla a dokončila.

► V chilském dole zůstalo zavaleno 33 horníků. Jejich vysvobozování trvalo neuvěřitelných 68 dní, ale díky 

různým technickým opatřením všichni přežili.

► Barack Obama oznámil konec vojenských operací v Íráku. USA se bude účastnit pouze stabilizační mise.

► V rámci úsporných opatřeních se začalo jednat o snížení platů státním zaměstnancům. Reakce na sebe 

nenechaly dlouho čekat - soudci odmítli snížení a Ústavní soud jejich stížnosti vyhověl, lékaři pohrozili hro-

madnými výpověďmi. Tato kauza se táhla až do příštího roku (2011). Od září nastaly stávky a demonstrace.
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► Tři týdny trvaly demonstrace ve Francii pro důchodové reformě. Demonstranti blokovali zejména rafinerie 

a rozvoz pohonných hmot, v krizi se tak ocitla i letiště a hasiči. Reforma byla nakonec schválena.

► V Praze zmizela devítiletá Anička Janatová, která nedošla ze školy domů. Přes rozsáhlé a dlouhotrvající 

pátrací akce nebyl případ vyřešen.

► 15. - 16. října proběhly komunální volby v celé České republice. Výsledky byly v lecčem podobné s parla-

mentními - vítězily nové tváře i nové strany. Celkově vyhrávala levice. V senátních volbách se obrátil poměr 

sil v Senátu ČR, většinu získala ČSSD. 

► Pobřeží Indonézie zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 Richterovy škály, doprovázené následnou přívalovou 

vlnou. Zahynulo několik set lidí. 

► Na českých školách proběhla generální zkouška státních maturit a nedopadla dobře - asi třetina studentů 

by maturitní zkoušku nesložila.  První výsledky byly poupraveny o systémové chyby v hodnocení.

► Složitá jednání o vedení hlavního města Prahy skončila pohoršením všech voličů - vítězná TOP 09 odešla  

do opozice a vlády se ujala opět velká koalice ODS a ČSSD, primátorem se stal Bohuslav Svoboda (ODS). 

K čemu ty volby máme? ptali se demonstranti. Nebylo jim to nic platné.

► Výkyvy počasí pokračovaly - začátek listopadu byl neobvykle teplý. 5. 11. bylo naměřeno v pražském Kle-

mentinu skoro 20oC.

► Zima se ukázala velmi brzy, už v listopadu. Přívaly sněhu zaskočily Evropu včetně Česka už 2. prosince. 

Situaci, zejména v dopravě, komplikovaly i silné mrazy, kolem 20oC.

► 8. prosince Česko zažilo celodenní stávku.  Nejprve začala omezovat činnost část zdravotních zařízení, 

přidala se čtvrtina škol, úřady i některé galerie, knihovny a divadla. Zaměstnanci ve státní a veřejné sféře tak  

dali najevo nesouhlas s vládním škrtem deseti procent ve výdajích na mzdy v roce 2011.

► Volby v Bělorusku provázely manipulace a násilnosti.  V čele státu zůstal Alexandr Lukašenko.

► Česká republika zažila dosud nejtragičtější silvestrovskou noc - vlivem alkoholu a nevhodného zacházení 

s pyrotechnikou přišlo o život deset lidí. 
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LEDEN 2010 * LEDEN 2010 * LEDEN 2010 * LEDEN 2010

► První turnovský občánek roku 2010 přišel na svět narodil 3. ledna. Holčička dostala jméno Tereza 
Vitáková, narodila se časně ráno,  vážila 3,2 kg a měřila 49 cm. Mamince Martině přišla pogratulovat sta-

rostka města a místostarosta Aleš Hozdecký s kyticí a drobnými dárky, Terezka dostala tradičně zlatý přívě-

sek se znamením Kozoroha na památku.

► Počet obyvatel Turnova k 1.1.2010 byl 14.256. Počet obyvatel tedy opět mírně klesl, a to o  207 osob 

( 1,43 %). Srovnání s minulými lety:

Datum Počet obyvatel Průměrný věk

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

K 1.1. 2010 14.256

Z toho bylo 7.535 žen a 6.897 mužů.

► Nezaměstnanost, potažmo stagnace a pokles činnosti firem, se podepsaly také na daňových příj-
mech Města.  Ve srovnání s předcházejícím rokem klesly příjmy Města z daní o 12%, tedy o 17,1 mil. 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.

► Míra nezaměstnanosti v okrese Semily přesáhla deset procent, v Libereckém kraji to bylo 11,24 %, na 

samotném Turnovsku o něco méně, zhruba 8,8%. Situace se vyhrotila ke konci prosince 2009, kdy bylo nově 

zaevidováno téměř 500 lidí bez práce. Do nového roku vstoupilo 3.876 Turnovanů bez práce, volných míst  

však bylo pouze 124, o jedno místo se tedy ucházelo rekordních 31 práceschopných občanů (celorepubli -

kový  průměr  k  1.1.2010  byl  17,4).  V  meziročním  srovnání  jsou  čísla  neúprosná:  k  1.1.2009  bylo  ne-

zaměstnáno 6,5 %, historicky nejhorší situace od revoluce 1989 byla v roce 2004, a to 8,1 %. Začátek roku  

2010 drží smutný rekord. Úbytek pracovních míst má na svědomí propouštění z velkých firem (např. Dioptra 

propustila ke konci roku 12 zaměstnanců), rušení míst kuchařů a servírek a v rámci oblasti také krize textilní-

ho průmyslu (zejména úbytek šiček a švadlen). Velké množství uchazečů o práci bylo evidováno mezi absol-

venty gymnázií. Stále také platí vyšší míra nezaměstnanosti žen než mužů, ačkoli se snižuje poptávka po  

obráběcích kovů a automechanicích. 

A ještě malé srovnání zaměstnanosti v různých zemích Evropy:
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► Poplatky, daně, podpory od Nového roku:
Nemocenské pojištění, poplatky za lékařskou péči
Změny ve výplatách nemocenského nebyly tak razantní jako v loňském roce, kdy se měnil celý systém, ale 

přece:

– zavedení jednotné procentní sazby pro výpočet denní výše nemocenského ve výši 60%

– výše ošetřovného byla stanovena rovněž na 60%, ale zároveň byla zavedena třídenní karenční lhůta,  

tedy dávka je vyplácena až od 4. dne, a to maximálně 9 dní, resp. 13 dní u osamělých rodičů.

– snížení zápočtu výdělku pro stanovení denního vyměřovacího základu u peněžité pomoci v mateřství ze 

100 na 90%

– snížení procentní sazby pro výpočet peněžité pomoci v mateřství ze 70 na 60%

Poplatky za lékařskou péči zůstaly přes všechny diskuse k 1.1.2010 stejné, uvažuje se o zvýšení poplatku za 

pobyt v nemocnici ze 60 na 100 korun denně.

Sociální dávky také doznaly určitých změn, ale hlavní systémové změny nás asi čekají po parlamentních 
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volbách. Uvádím dávky platné pro rok 2010 v porovnání s loňskem:

– porodné - 13.000,- Kč , v roce 2007 17.760,- Kč a slibován návrat k částce 17 tisíc (a zase sliby rušeny)

– rodičovský příspěvek - je možno čerpat ve třech výměrách:

       1/ zvýšená výměra - 11.400,- Kč měsíčně po dobu 2 let

       2/ klasická výměra - 7.600,- Kč měsíčně po dobu 3 let

       3/ pomalá výměra - 7.600,- Kč po dobu 21 měsíců a dále pak 3.800,- do věku 4 let dítěte

       Tento systém zůstal stejný jako v předcházejícím roce

– přídavek na dítě je vyplácen dle věku dítěte - do 6 let 500,- Kč měsíčně

                                                                             - 6 až 15 let 610,- Kč měsíčně

                                                                             - nad 15 let 700,- Kč měsíčně

      Výše přídavku byla  vrácena před 1. červenec 2009, tedy opět snížena o 50,- Kč měsíčně

– životní minimum - ŽM rodiny je součet všech částek jednotlivých členů domácnosti. Pro jednotlivce je 

3126 Kč, první dospělá osoba v domácnosti má ŽM 2 880 Kč a druhá a další osoba v domácnosti 2 600 

Kč. Nezaopatřené dítě do 6 let 1 600 Kč, od 6 do 15 let 1 960 Kč a od 15 do 26 let 2 250 Kč. Částky pro 

rok 2010 zůstávají, životní náklady ale rostou.

– dávky pěstounské péče činí 2,3 násobek životního minima u nezaopatřeného a 1,4 násobek životního 

minima u zaopatřeného dítěte, odměna pěstouna 3.126,- Kč měsíčně

– pohřebné - jednorázová částka 5.000,- Kč (stejná s rokem 2009)

– důchodové  pojištění -  byla  vyloučena  doba  studia  na  středních  a  vysokých  školách  a  nastaveno 

zvýšení nutné doby pojištění: 

Potřebná doba pojištění

Rok dosažení důchod. věku Potřebná doba pojištění

před rokem 2010 25

2010 26

2011 27

2012 28

2013 29

2014 30

2015 31

2016 32

2017 33

2018 34

po roce 2018 35

Dále se zpřísnil se nárok na tzv. poměrný starobní důchod (tj. dosažení věku, ale chybějící odpracované 

roky). Také výpočet předčasného důchodu se snížil cca  o 1,5% .

– vdovský/vdovecký důchod - od 1.1.2010 se ruší věková hranice 55 let u žen a 58 let u mužů, věková 

hranice se sjednotila  a bude stanovována jako věk o 4 roky nižší, než hranice důchodového věku muže 
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stejného data narození.

– invalidní důchod - k 1.1.2010 došlo ke změně celé koncepce:

1/ Bylo zrušeno rozdělení na plný a částečný invalidní důchod a zavedeny 3 stupně podle toho, jak 

poklesla pracovní neschopnost

 Pokles nejméně o 35 %, ale nejvíce o 49 % = invalidita prvního stupně. 

 Pokles nejméně o 50 %, ale nejvíce o 69 % = invalidita druhého stupně

   Pokles nejméně o 70 % = invalidita třetího stupně                                     

       2/   Pro nárok na invalidní důchod je nutné splnit také potřebnou dobu pojištění. Např. u pojištěnce ve 

věku do 20 let je to méně než rok, nad 28 let je to pět let a ve věku vyšším než 38 let alespoň 10 let po-

jištění v posledních 20 letech.

– podpůrčí doba v nezaměstnanosti a výpočet podpory zůstal stejný ( první 2 měsíce zůstává 65% 

       příjmu,  pak klesá na 50% na další dva měsíce a po zbytek podpůrčí doby je 45% průměrného příjmu 

       před ztrátou zaměstnání), byl však stanoven strop - maximální částka může činit 0,58násobek průměrné 

       mzdy v republice.

– příspěvek na  provoz motorového vozidla  pro postižené občany se  sníží  o 50 % u osob,  jejichž 

zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod 2. stupně a  o 20 % u osob, jejichž zdravotní 

stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod 3. stupně. Výjimku tvoří osoby s onkologickým onemocně-

ním,  těch  se  snížení  příspěvku  netýká.  Nově  tedy  příspěvek  činí  7920 Kč pro  občany  s výhodami 

3. stupně (3360 Kč u jednostopých vozidel),  3000 Kč pro občany s výhodami 2. stupně (1150 u jednos-

topých vozidel) a 9900 Kč pro rodiče dětí s onkologickým onemocněním (4200 Kč u jednostopých vozi-

del). Vyhláška také snižuje počet ujetých kilometrů, kvůli  kterému je možné nárokovat zvýšení dávky 

z původních 9000 km na 7000 km 

Přesto v této oblasti není shoda, systém je drahý a zejména jednorázové dávky využije "ten drzejší". Do bu-

doucna ovšem panují obavy, že se změny razantně dotknou všech. Anketa na internetové stránce s ekono-

mickou tematikou Měšec z ledna 2010 dopadla takto:

– Obáváte se o svou finanční situaci v roce 2010:  ano 86% respondentů

                                                                                    ne   14% respondentů  

Daňový systém
Od 1.1.2010 došlo  opět  ke změnám v oblasti daně z nemovitostí. Byl zaveden koeficient podle lokality, v 

Turnově je to konkrétně zvýšení na 1,4 násobek loňské skutečnosti (možné maximum bylo až 4,5 násobek!).

Poplatky
Poplatky za odpady zůstaly v Turnově i pro rok 2010 v maximální výši, tj. 500,- Kč za osobu. Pro děti do 

dvou let a osoby starší 80 let je sazba poloviční ( 250 Kč). Změnil se však systém odvozu komunálního 
odpadu, respektive došlo ke snížení množství odváženého odpadu na 20 litrů na osobu a týden. Tak-

že například větším rodinám, které dosud měly 2 popelnice o obsahu 120 litrů, teď musí stačit jedna. Účelem 

opatření je zlepšit třídění odpadu, protože separovaný odpad naopak mohou obyvatelé dávat na místa k 

tomu určená, nebo mohou použít pytle na separovaný odpad, které budou vyváženy společně s popelnicemi. 

Vzhledem k tomu, že jsme několikanásobným držitelem Zlaté popelnice, což předpokládá, že občané se již  
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ekologicky chovají, se toto opatření jeví pro některé rodiny dosti tvrdé. 

Poplatky za držení psa zůstaly na loňské výši a je zachován i systém tří sazeb: 200,- Kč ročně pro  důchod-

ce, 400,- Kč pro obyvatele rodinného domu a ostatní, kteří bydlí v domě se 3 a více byty  zaplatí 800,- Kč za 

rok.

Cena vodného a stočného byla v Turnově pro rok 2010 stanovena takto: vodné 39,16 Kč, stočné 30,61 Kč, 

v součtu 69,77 Kč včetně DPH, což je o 6,56 Kč, tedy 9,4 % víc, než v roce předcházejícím.

Naopak cena tepla dodávaná dálkově do turnovských sídlišť od 1.1.2010 klesla o 66,- Kč za GJ, tedy na 

587 korun místo 653, a je jednou z nejnižších v Libereckém kraji.

► Průměrná mzda v našem kraji dosáhla v roce 2010 22.642,- Kč, a to podle nové metodiky přepočtená 

na plnou pracovní dobu. Průměrná mzda v České republice (při stejném výpočtu) za rok 2010 činila 23.321,- 

Kč. Liberecký kraj byl na 7. místě, tedy uprostřed v porovnání s ostatními kraji, nejvyšší mzdy byly pochopi-

telně v Praze, nejnižší ve Zlínském a Karlovarském kraji. V následující tabulce je uveden vývoj průměrných 

mezd za posledních 5 let:

Rok Průměrná hrubá mzda
 přepočtená na plnou pracovní dobu

Liberecký kraj Česká republika

2004 16.701 19.183

2005 17.491 19.963

2006 18.620 21.269

2007 20.066 22.641

2008 21.763 24.484

2009 21.069 23.598

2010 22. 642 23.321

► Struktura domácností a finančních nákladů na bydlení za posledních pět let: 

Údaj / rok 2006 2007 2008 2009 2010

Počet domácností 169052 169444 171015 170941 172227

Počet členů domácností 426060 427874 429184 433379 435827

Průměrný počet členů 
domácnosti

2,52 2,53 2,51 2,54 2,53

Příjmy na osobu a rok - hrubé 132296 137003 144651 152052 154079

Příjmy na osobu a rok - čisté 109402 114892 121246 130166 134161

Počet domácností s příjmy pod 
živ. minimem
Měsíční náklady na bydlení(Kč)

3135

3485

1774

4266

5095

4424

5727

5016

5027

5318
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V roce 2010 zkoumal Český statistický úřad dopady krize na různé ekonomické ukazatele. Vybírám zejména 

ty , které se týkají „obyčejných“ lidí a domácností:

– Průměrný čistý roční příjem na osobu, vypočtený z celkového příjmu domácnosti, činil za rok 2009 

143,1 tisíc Kč, což je asi o 3,4 tisíc více než v předchozím roce. Tento růst byl ovšem způsoben pou-

ze zvýšením sociálních příjmů a ostatních příjmů jako jsou příjmy z pronájmu, prodeje a z pojištění.  

Podíl příjmů pocházejících ze zaměstnání nebo podnikání se oproti roku 2008 naopak mírně snížil.

– Příjmovou chudobou bylo v ČR ohroženo celkem 936,4 tisíc osob (devět procent všech osob), tedy o 

50 tisíc více než v předchozím roce.

– Zadluženost českých domácností stagnuje na 31%. Zatímco zadluženost domácností k jejich ročním 

příjmům byla v roce 2009 v ČR jen na 55 % oproti 96 % v EU-27, dluhy českých domácností ve 

srovnání s objemem jejich čistých finančních aktiv byly vyšší než evropský průměr (56 % oproti 53 % 

v EU-27).

Dále nás nejspíš čeká zdražení potravin a pohonných hmot.

(podklady Český statistický úřad)

►  V  podvečer  1.  ledna  2010 proběhl  v  pořadí  druhý,  trochu  vylepšený  novoroční  ohňostroj  v 
Turnově.  Konal se opět Na Lukách na Nový rok od 18. hodiny ve spolupráci s panem Zdeňkem Pohlem. 

Kulturní program na krytém jevišti probíhal již hodinu předem, vystoupila skupina Mackie Messer Band a pro 

děti byly připraveny soutěže s bohatými cenami v podobě společenských her pro různě velké děti. Soutěž 

uváděli Eva Kordová a Aleš Ressler.  K dostání bylo také občerstvení.  Návštěvnost byla zhruba na úrovni 

loňského roku - cca 2500 lidí, a to i vzhledem k příznivému počasí, bez deště a velkého mrazu. 

Vzhledem k  finanční krizi byla diskutována také otázka, kolik peněz "proletí vzduchem" v podobě světelných 

efektů a kdo je zaplatí. Finanční rozbor akce vypadal následovně:

- cena ohňostroje - 85.000,- Kč

- doprovodný program - 25.000,- Kč

- ceny pro děti - 6.500,- Kč

Z toho Město přispělo na ohňostroj 35.000,- Kč a 18.000,- Kč na doprovodný program. Další náklady byly 

hrazeny ze sponzorských darů, které poskytly turnovské firmy.

► S novým rokem byl zaveden další způsob komunikace občanů s radnicí - starostka pro občany na 
telefonu. Kontakt je možné využít vždy první pondělí v měsíci  od 15 do 17 hodin. V  lednu to bylo mimo-

řádně 11. ledna.  V případě nemoci bude k dispozici některý z pánů místostarostů. Pokud se objeví nějaké 

téma častěji, bude mu věnována pozornost i na webových stránkách města nebo v informacích pro novináře. 

Nutno dodat, že způsob přímé komunikace se starostkou města zaznamenal velký ohlas. Hned v únoru se  

ozvala řada občanů, zejména v souvislosti se zimními komplikacemi v dopravě.

► Od 1.1.2010 začala platit nová pravidla pro poskytování dotací na sport prostřednictvím sportovní 
komise rady města. Vzhledem k odlišnému charakteru použití příspěvků, než jak je využíván Kulturní fond, 

nebylo schváleno fondové hospodaření pro sport, pouze byla zpřesněna pravidla pro rozdělování a zvlášť 
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zaveden účet pro odměňování sportovců, kteří dosáhnou medailového umístění na mistrovství Evropy, svě-

ta, případně na olympijských hrách, a to včetně metodiky. Podrobnosti o pravidlech jsou uvedeny v kapitole 

IX. Sport.

► Od 1. ledna  2010 byla zavedena podpora na likvidaci autovraků. Provozovatel autovrakoviště může 

po splnění podmínek získat 400,- Kč na jeden zlikvidovaný vrak. Také obce mohly od tohoto data požádat o 

likvidaci tak zvané staré zátěže, např. vraků, u nichž nebyl zjištěn poslední majitel, a to ve výši až 2100,- Kč 

na likvidaci jednoho vraku.

► 3. ledna oslavila "Žižkovka" neboli základní škola v Žižkově ulici své 15. narozeniny. Její předchůd-

kyně, III. ZŠ (tehdy ZDŠ) fungovala od roku 1960 v přízemí a 1. patře budovy gymnázia. Zajímavé je, že už v 

roce 1959 se začala připravovat výstavba základní školy v Turnově II, k tomuto nápadu se radní vrátili ještě v 

roce 1968 a 1990, zatím marně. Po listopadové revoluci byla budova na Výšince v restituci vrácena gym-

náziu, které požadovalo vystěhování učeben základní školy. Mezitím byly řešeny prostory bývalých kasáren. 

Od září 1991 se začalo učit v tak zvané školičce, tedy bývalé škole pro děti sovětských důstojníků, v červen -

ci 1993 byla zahájena rekonstrukce hlavní budovy a 3. ledna 1995 usedli žáci do lavic nové školy. Rekon-

strukce základních budov a přístavba školní jídelny stála 55 milionů korun, včetně dostavby areálu pak přišla 

na téměř 100 milionů. V letech 1998 - 2004 byly vybudovány dvě tělocvičny, venkovní hřiště a dokončeny te-

rénní úpravy.  Žáci školy oslavili toto výročí trochu netradičně - Dnem naruby  7. a 8. ledna. Jednalo se pro-

hlídku školy od sklepa po půdu, ušetřena nebyla ani ředitelna, a o různé soutěže, týkající se budovy. V závě -

ru proběhla soutěž o návrh loga a erbu školy.

► Krátce po Novém roce nastala arktická zima se spoustou sněhu a velkými mrazy.  Již kolem 6. - 7.1. 

přibýval sněhový příkrov po decimetrech, což komplikovalo zejména dopravu, první oběť sněhové kalamity 

byla hlášena 8.1. na Jihlavsku. Po několika teplejších dnech, kdy celou střední Evropu trápila ledovka, opět 

padaly teplotní rekordy téměř každý den - 18.1. mínus 18 0C,  23.1. mínus 20 0C, 9.2. mínus 27 0C, mínu-

sové hodnoty zůstávaly po celý den. Situace byla o to horší, že trvala řadu týdnů, prakticky do poloviny břez-

na ( poslední významnější sněžení přišlo v noci z 15. na 16. března). Fabiánská zima stála spoustu peněz a  

úsilí, bohužel i lidských životů a zranění.  Spokojené byly snad jen děti, lyžaři a bruslaři, ti si letos zimních ra-

dovánek opravdu užili.

► Od 24.  ledna bylo  v  Turnově instalováno pět  kontejnerů na drobné elektropřístroje  a  baterie.  
Kontejnery mají červenou barvu a nacházejí se v Nádražní ulici před prodejnou BILLA, na Daliměřicích v za-

hradní ulici před prodejnou COOP, u KC Střelnice na okraji parkoviště, v Granátové ulici na Výšince a u 

penzionů v Žižkově ulici.

► 25. ledna začala realizace projektu Péče o stromy v katastru města Turnova, na který přispělo minis-

terstvo životního prostředí. Celková hodnota projektu je 4,5 milionu korun, z toho Město bude platit desetinu. 

Jako první byly ošetřeny stromy v Rývových sadech, následovaly práce na hřbitovech na Bukovině, Pe-

lešanech, v několika etapách na Mariánském hřbitově a na Hruštici, dále v Maškově zahradě, školní zahradě 

ZŠ ve Skálově ulici  a u gymnázia. Projekt spočívá v ošetření stávajících dřevin, případné instalaci bez-
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pečnostních vazeb a vykácení plevelných nebo bezpečnost ohrožujících kusů stromů. V areálu školních za-

hrad je plánováno také zakládání záhonů s trvalkami včetně léčivých rostlin.

► 28. ledna 2010 schválilo zastupitelstvo rozpočet Města pro tento rok, a to 19 hlasy ze 24 přítomných. 

Rozpočet  předpokládá příjmy ve výši 406.360 tisíc korun, výdaje byly stanoveny na 482.166 tisíc korun, z 

toho kapitálové výdaje 151.840 tis. Kč. Z toho vychází financování ve výši -75.806 tisíc korun.  Rozpočet byl 

sestaven jako  schodkový, zejména s předpokladem velkých investic (40 mil.  korun na akci Čistá Jizera, 

dalších 40 mil. na 1. etapu dopravního terminálu, dále ostatní drobnější akce - rekonstrukce komunikací, in-

tenzifikace třídění odpadu, zateplení dalších dvou mateřských škol, naučné stezky, městská zeleň). Zároveň 

byly schváleny úvěry pro rok 2010 - kontokorentní ve výši 10 mil. korun a revolvingový úvěr na stavbu do-

pravního terminálu v maximální výši 40 mil. korun.

► 29. ledna se konala v zasedací místnosti radnice opakovaná dražba domu čp.32 na Havlíčkově ná-
městí. Dražebníkem byla opět 1. Dražební Liberec a nejnižší podání bylo ve výši 8,5, milionu korun. Účastnil  

se jeden zájemce, který také budovu získal. Následovalo stěhování zavedeného papírnictví Zaml do sou-

sední budovy a v původních prostorách se zabydlel velkoobchod drogerie.

► Jedna z prvních dopravních nehod v roce 2010 byla zaznamenána na výpadovce na Harrachov a 
měla zajímavou dohru. Řidič nákladního automobilu nezvládl prudkou levotočivou zatáčku a vyklopil na si-

lnici pivní sudy. Ještě větší překvapení pro policisty bylo, že se jednalo o celostátně hledanou osobu - již v  

říjnu 2009 byl na muže vydán zatykač v Novém Jičíně.

► 16. ledna kolem půlnoci byl v Turnově brutálně napaden a oloupen muž.  Přepadení začalo vlastně v 

Joke's baru v Nádražní ulici, kde si skupina tří mužů vyhlédla dalšího hráče, kterého následovala po odcho-

du z baru. V okolí restaurace Maškovka oběť dostihli, zbili a zkopali a nechali ležet na chodníku. S lupem v 

hodnotě cca 15 tisíc korun a platební kartou postiženého se otrle vrátili do baru, kde pokračovali ve hře. 

Přepadený byl naštěstí  brzy nalezen a dopraven do nemocnice.  Útočníci stanuli  před soudem v červnu, 

jeden z nich dostal s čtyři roky, další dva se odvolali.

► Policejní honička se odehrála v noci na 23. ledna  přes Turnov do Ohrazenic.  Osmnáctiletý mladík 

notně posilněný alkoholem chtěl rozvézt své kamarády domů. U velkého mostu je potkala hlídka, mladík 

zpanikařil a ujížděl rychlostí cca 150 km/hod.  V zatáčce u Ohrazenic nezvládl řízení, vjel do hromady sněhu 

a ta ho odrazila do protisměru, kde uvízl v další hromadě sněhu. Díky tomuto "polstrování" se nikomu nic  

vážného nestalo.

► V úterý 26. ledna probíhala na Malé Skále záchranná akce - ze skalního hrádku Pantheonu se zřítil 
muž. V naší lokalitě jsou podobné nehody nikoli neobvyklé, v zimním čase však bývá v tomto ohledu klid. Na 

místo dorazili první hasiči ze Semil, kteří o zraněného pečovali a snesli ho na přístupnější místo. Sanitka  

převezla zraněného k vrtulníku. Přes těžká zranění je muž mimo nebezpečí života.
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► Dne 8. února přibyla na Turnovsku jedna národní kulturní památka - Dlaskův statek v Dolánkách. 
Na návrh ministerstva kultury ho vláda zařadila spolu s dalšími 38 památkami na seznam národních kul -

turních památek. Statek, bývalá rychta, se tímto dočká nejen vyššího stupně ochrany, ale snadněji také do-

sáhne na dotace a granty na opravy a rekonstrukce. Jako první a nejnutnější zásah čekají statek v roce  

2010 nátěry střechy včetně střechy na hlavním objektu, stodole a stříškách ohrady. V dalším roce je připra-

ven k realizaci projekt obnovy patra a sklepa ve stodole. Také je plánováno zlepšení zázemí pro svatebčany  

a rozšíření  muzejní  expozice o další  prostory.  Původní roubená usedlost  je zde doložena v roce 1716,  

stavebně historický průzkum doložil stáří objektu více než 300 let. Nejvýznamnějším majitelem statku byl 

osvícenec, písmák a zakladatel místní školy Josef Dlask (1782 - 1853), jehož kronika byla v minulém roce 

zařazena do kulturního dědictví České republiky.

Další potěšující zprávou v této oblasti je zařazení budovy základní školy ve Skálově ulici do Ústředního se -

znamu kulturních památek České republiky. Tím se jednak opravy a úpravy na budově dostanou pod kont-

rolu památkové péče, ale zároveň je možné na tyto opravy žádat o státní dotace.

► Ve čtvrtek 3. února proběhlo v hotelu Karel IV. slavnostní vyhlášení výsledků ankety Nejlepší spor-
tovec  Turnova roku 2009, tentokrát už 18. ročníku.  Anketu pořádá Žlutá ponorka a Sportovní rada Města 

Turnova, a to tradičně v pěti kategoriích. Dále jsou každoročně vyhlášeni sportovci vybraní na zápis do Zlaté 

knihy osobností turnovského sportu. Do Zlaté knihy byli za rok 2009 zapsáni:

- Jaroslav Chramosta, Bruslařský a hokejový klub Turnov (člen bývalé Lokomotivy Turnov)

- František Zikuda, Šachový klub Zikuda Turnov

- Jan Kazda, TJ Turnov, oddíl kickbox IMPACT

Vítězi jednotlivých kategorií se stali:

- kategorie jednotlivců - Petr Kazda, TJ Turnov, oddíl kickbox IMPACT

- kategorie družstev (mládež) - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu - družstvo žáků

- kategorie družstev (dospělí) - AC SYNER Turnov, družstvo juniorů

- kategorie Sportovní naděje do 14 let - Michaela Mlejnková, TJ Turnov, oddíl volejbalu

- kategorie sportovní naděje do 18 let - Adam Sebastián Helcelet, AC SYNER Turnov

- kategorie Trenér roku - Miroslav Reichl, AC SYNER Turnov

- kategorie Sportovní akce roku - 11. ročník Memoriálu Ludvíka Daňka, AC SYNER Turnov

Podrobnosti naleznete v kapitole IX. Sport.

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

turnovských škol bylo zapsáno celkem 169 dětí, tedy srovnatelný počet jako v loňském roce. Vysoký je počet 

odkladů - 17,15% dětí školního věku. Zájem rodičů o jednotlivé školy se stále postupně vyrovnává, následují-

cí tabulka nabízí porovnání s minulým rokem:
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Škola Školní rok 2009/2010 Školní rok 2010/2011
Počet dětí do 1. třídy Počet dětí do 1. třídy Odklad Počet 

tříd
ZŠ Skálova čp.600, Turnov 43 40 9 2

ZŠ 28.října, čp. 18, Turnov 61 57 12 3

ZŠ Žižkova čp.518, Turnov 47 53 13 2

ZŠ Mašov 20 19 1
7

1 1

Celkem 171 8 169 8 35 8

► Ve středu 17. února byla slavnostně otevřena klenotnice v Muzeu Českého ráje. Nová expozice se 

nachází ve sklepení muzea (dříve expozice archeologie) a obsahuje především díla žáků a učitelů šperkař -

ské školy, kterých muzeum vlastní několik stovek. K vidění jsou brože, náhrdelníky, náramky, ale i předměty 

denní potřeby, jako poháry, pečetidla, nůž na dopisy, zrcátko, ve stylu secese a art-deco. Přestavba prostoru  

na klenotnici trvala necelý rok a stála 1,2 mil. korun, z toho 85 % bylo hrazeno z grantu EU. Výtvarný návrh  

na úpravu a zařízení prostoru zpracoval prof.  Vratislav K.  Novák. Obrovský zájem o otevření klenotnice 

dokazuje, že šperkařská tradice k městu neodmyslitelně patří. Zúčastnili se také významní hosté: senátor Ja-

romír Jermář, náměstci hejtmana Libereckého kraje Lidie Vajnerová a Vít Příkazský, předsedkyně Asociace 

muzeí a galerií ČR Dita Dittertová, ředitelka SUPŠ a VOŠ Jana Rulcová a vedení města v čele s paní sta-

rostkou Hanou Maierovou.

► V pátek 19. února zemřel akademický sochař Jiří Novák, vynikající umělec, restaurátor a kopista. Jeho 

ateliér se nacházel pod zámkem Hrubá Skála a pro Český ráj tu vznikly desítky zdařilých kopií děl, kterým 

počasí (a někdy i turisté) neprospívali, například Zemanův sv. Jiří před Kopicovým statkem, všechny sochy 

na mostech hradu Valdštejn, sv. Prokop pod Hrubou Skálou, restaurování Kavlárie v Turnově na Vrchhůře. 

Ale vznikala tu i díla pro jiné regiony - kopie Vidění sv. Luitgardy pro Karlův most v Praze, restaurování a 

kompletace Neptunovy kašny na náměstí Dr. Edvarda Beneše v Liberci a tak bychom mohli pokračovat. Pan 

Novák byl znám také jako skvělý, skromný a pracovitý člověk. jeho krédem bylo:" Základem všeho tvůrčího 

dění je dobře zvládnuté řemeslo".

► V sobotu 20. února se na Dlaskově statku odehrál Masopust s průvodem, maškarami a pravou zabí-

jačkou. Akci navštívilo přibližně 600 lidí. Podrobnosti naleznete v kapitole VII. Kultura.

► V průběhu února opět  vyhodnotil  odbor životního prostředí  sběr  textilu  a  párovaných bot  ve 
spolupráci s firmou Dimatex, pro Turnováky známé bílé kontejnery.  V roce 2008, kdy byl v únoru sběr 

zaveden, bylo vybráno 75 tun materiálu, v roce 2009 to bylo 70,88 tun, což představuje 4,8 kg textilu na 

jednoho obyvatele. Z vybraného textilu bylo vytříděno 19 824 kg šatstva pro Diakonii Broumov, ostatní textil  

byl dále předán k průmyslovému zpracování. A jak si stojíme ve srovnání s ostatními městy v okolí? Jsme 

první - jako druhý skončil Tanvald (3,7 kg/osobu), dále Semily ( 3,5 kg/osobu), Železný Brod (3,4 kg/osobu),  

zatímco třeba Liberec vykázal 1 kg na osobu.  Pro rok 2010 platila opět tato sběrná místa: COOP Discount 

(Zahradní ulice), Bezručova (čp. 361), Hasičárna (Hruborohozecká u čp. 388), Mašov (U školy čp. 56), Billa 

(Nádražní), Výšinka (Diamantová u čp. 1909), Žižkova ulice (u penzionu pro důchodce), Zborovská ulice (u  
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MŠ, čp. 914), Patočkovo sídliště (Brigádnická ulice čp. 1655), Budovcova ulice, Koňský trh, sběrný dvůr Ve-

secko. 

► 22. února v odpoledních hodinách připomínaly některé turnovské ulice natáčení thrilleru s auto-
mobilovými honičkami. Řidič osobního auta odmítl zastavit hlídce na vyzvání a ujížděl směrem na Březinu. 

Dostal se až k Žabakoru, poté změnil směr a vracel se zpátky do Turnova. Policejní hlídka mu zatarasila ces-

tu v Nádražní ulici poblíž hotelu Beneš. Pachatel nestihl vůz ubrzdit, nárazem byl vymrštěn mimo vozovku,  

kde narazil do stromu. Pachatel i policisté vyvázli s drobnými poraněními. Na místě museli zasahovat hasiči. 

Ukázalo se, že uprchlík byl pod vlivem drog a má na svědomí i další trestné činy.

► Ve dnech 25. až 28. února proběhla na třech turnovských jevištích tradiční přehlídka amatérského 
divadla Modrý kocour.   V letošním 15. ročníku předvedlo své umění nejspíš rekordních 26 souborů, kromě 

známých souborů z Liberce, Turnova, Semil, Benešova, Prahy, České Kamenice či Náchoda se představili  

také nováčci - Divadlo Naboso Boskovice, Akakababa Kladno, Magdalena Rychnov, Divadelní klub mladých 

Česká Lípa a také soubor turnovského "dorostu" Není to...ani to... Pořadatel přehlídky, Turnovské divadelní 

studio, uvedlo hru Tom. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura.
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BŘEZEN 2010* BŘEZEN 2010 * BŘEZEN 2010 * BŘEZEN 

► V průběhu prvních měsíců roku probíhaly spíše drobné a dokončovací práce na akci Čistá Jizera, 
a to podle klimatických možností zimního období. Pracovalo se zejména v Žižkově ulici a na přípojce do Je-

ronýmovy ulice, dále přišlo na řadu pokládání potrubí v Aleji Legií a v březnu začaly práce v Husově ulici. V  

té době již byla průjezdná Skálova ulice, takže část provozu musela pokračovat vilovou čtvrtí k nemocnici z 

důvodu neprůjezdné "Husovky". 

► Ve čtvrtek 11. března byla v turnovském Muzeu Českého ráje otevřena nová expozice, která se za-
bývá nejstarším osídlením Českého ráje. Autory expozice jsou archeologové Jan Prostředník, pracovník 

muzea, a Petr Šída z Národního muzea v Praze. K této příležitosti také autoři vydali publikaci s názvem Nej -

starší dějiny Českého ráje a Pojizeří, která navazuje na práci Dějinné počátky Českého ráje Jana Filipa z  

roku 1947.

► V pátek 12. března se uskutečnil 9. ročník oblastní přehlídky dětských divadel Turnovský štěk. Po-

stupové přehlídky se zúčastnilo 9 souborů z Turnovska, Semilska a Železnice na Jičínsku. Do krajského kola 

postoupil turnovský LS Na Židli s představením To a soubor Pampalin ze ZUŠ Turnov. Porota udělila také 

dvě ocenění, a to opět LS Na Židli za představení O zlé koze a souboru ze Železnice.

►  V sobotu  13.  března se  uskutečnil  historicky první  městský ples.  Součástí  večera  bylo  několik 

tanečních vystoupení Taneční a pohybové školy ILMA, módní přehlídka z produkce družstva Granát, po celý 

večer hrál Taneční orchestr Ladislava Bareše. Výtěžek z tomboly byl věnován na podporu kultury a sportu ve 

městě. Více se dočtete v kapitole VII. Kultura.

► Ve středu 17. března byly v KC Střelnice po dlouhé odmlce zahájeny Jarní taneční.  Do kurzů pro 

začátečníky pod vedením Mgr. Ilony Šulcové a taneční školy ILMA se přihlásilo ??? frekventantů především 

z Turnova, ale i Hodkovic nad Mohelkou a Českého Dubu. Výuka probíhala ve třech skupinách a vedla ji 

Mgr. Ilona Šulcová a taneční mistr Martin Šulc. Věnečky jednotlivých skupin proběhly 28. května, 4. a 5.  

června.

► O víkendu 20. až 21. března proběhl jubilejní 20. ročník loutkářské přehlídky Turnovský drahokam. 
Přehlídky se tradičně účastnilo více než 10 souborů a akci doprovázela i zajímavá výstava ve foyeru divadla. 

Z patnácti souborů, které se přehlídky zúčastnili, postoupil na loutkářskou Chrudim jablonecký Vozichet, kte-

rý získal rovněž diváckou cenu Turnovský drahokam za představení Zlaté kuře. Kromě vítěze byly do Chrudi-

mi doporučeny soubory Není to ani to ze ZUŠ Turnov, Popel ze ZUŠ Chlumec nad Cidlinou a J.J.Kolár z Po-

niklé. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura.

► Také další víkend patřil dětem - v pátek 26. a sobotu 27. března proběhla celostátní akce Noc s An-
dersenem.  Akce začala tradičně průvodem od knihovny, resp. stromu Pohádkovníku, na náměstí Českého 
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ráje, v čele kráčel král a královnou, bubeník, rytíři a spousta pohádkových postav a zvířátek. Program pokra-

čoval Pohádkovým kongresem v galerii muzea, přespáním účastníků v knihovně, školách, muzeu... a do-

poledním programem na Střelnici. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura.

► V sobotu 27. března v dopoledních hodinách proběhla v Turnově akce Pomozte dětem.  Do celoná-

rodní sbírky se známým maskotem kuřete se zapojili turnovští skauti. vybírali na třech stanovištích, a to v 

Nádražní ulici u prodejny Billa, V Sobotecké u prodejny Penny Market a na náměstí Českého ráje.

►  V sobotu 27. března se v  Turnově konaly hned dvě kulturně soutěžní akce - Soutěž pěveckých 
sborů ZUŠ a Turnovská mateřinka 2010. O obou akcích se dočtete v kapitole VII. Kultura.

► A do třetice 27. března se v jablonecké sportovní hale uskutečnilo krajské kolo nejvyšší taneční 
soutěže v České republice Emco Life  Dance 2010.   Organizace soutěžního klání  se ujala  turnovská 

Taneční a pohybová škola IMA, která se v loňském roce stala druhou nejúspěšnější školou roku. Soutěže se 

zúčastnilo 534 tanečníků z pěti tanečních klubů. ILMA získala celkem 13 zlatých a 3 stříbrné medaile.

► V pondělí 29. března byli u příležitosti Dne učitelů oceněni pedagogové z turnovských škol.  Nefor-

mální setkání se starostkou města proběhlo na radnici a účastnili se ho ředitelé škol a pedagogové, ocenění  

za kvalitní a dlouholetou práci s dětmi. Vyznamenáni byli:

- Mgr . Renata Benková ze ZŠ Skálova

- Mgr. Dagmar Škaloudová ze ZŠ 28. října

- Mgr. Jana Kozáková ze ZŠ Žižkova

- Mgr. Jana Hlaváčová ze ZŠ Mašov

- Mgr. Eva Lédlová ze Základní umělecké školy v Turnově

► 30. března rozhodlo zastupitelstvo Libereckého kraje ve věci koridoru rychlostní silnice R35, a to 
těsnou většinou 26 ze 45 hlasů pro severní variantu procházející katastrem Turnova a Českým rájem. 
Tato varianta není nejkratší, ani nejlevnější, jak dokládá srovnávací tabulka:

Trasa/ technické údaje Severní koridor Jižní koridor Superseverní  
koridor

Celkové náklady v miliardách Kč 19,676 14,567 36,874

Celková délka v km 45,34 64,53 44,37

Z toho délka nové trasy v km 34,94 41,33 44,37

Výška stoupání v m 285,8 306,5 428,7

Délka tunelů v km 4,39 0,85 8,91

Délka mostů v km 3,24 2,89 6,8

Čas průjezdu osobního auta v min. 24,6 33,2 26,3

Čas průjezdu nákladního auta v min. 34 47,7 36,4

Město Turnov proti této variantě bojovalo, nyní ho bude čekat boj o vhodné trasování, které by se co nejmé-
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ně negativně dotklo života ve městě. Turnovany rovněž rozzlobil jeden z argumentů, který byl při jednání po-

užit, a to souhlas obyvatel v průzkumu veřejného mínění. Tím se zřejmě myslí bleskový průzkum agentury 

SC&C z 9. a 10. dubna loňského roku. Zde ovšem vyjádřilo silný souhlas pouze 20% respondentů, kdežto si -

lný nesouhlas plná třetina dotázaných. Celková čísla byla 43% pro a 57% proti této variantě. Jsme tu jako 

občané pro legraci?

 

►  Ke konci března byly tradičně rozděleny peníze na opravu památek.  Celkem ministerstvo kultury 
přidělilo našemu regionu pro rok 2010 2. 145.000 Kč, a to z několika dotačních programů: 
1/ Program regenerace Městské památkové zóny byl využit na opravu kostela sv. Mikuláše, a to 931 tis. z 

ministerstva, 313 tis. z městského rozpočtu a 321 tis. hradil vlastník, tedy církev.

2/ Z   Program  u   záchrany architektonického dědictví   byla financována  fasáda fary v Přepeřích, a to částkou 

425 tis.

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s     rozšířenou působností     směřoval na následující 

památky:

Kostel Loučky (sanctusní věžička) - 153 tis. hradilo ministerstvo, 60 tis. vlastník

SUPŠ (dokončení oken) - 206 tis. hradilo ministerstvo,  583 tis. vlastník 

Vyskeř kaple (střecha) - 296 tis. hradilo ministerstvo,  91 tis. vlastník

Čp. 19 Přepeře, stodola - 134 tis. hradilo ministerstvo, 49 tis. vlastník 

► Neobvykle tuhá zima, bohatá na sníh i velké mrazy, se odrazila i ve zvýšených nákladech na údrž -
bu ulic a odklízení sněhu.  Letošní zima přišla Město na 4 miliony korun, zatímco  částka z minulého roku 

byla zhruba poloviční. Kromě počasí se na tom podílela i "Kuberova vyhláška" přenášející povinnost péče o 

chodníky z občanů na obce, a také akce Čistá Jizera, která si vynutila úklid i jinak vedlejších silnic na okra-

jích města.

►  Nezaměstnanost na Turnovsku nezaznamenala v 1. čtvrtletí roku 2010 přílišné změny, spíše se 
chystaly změny k horšímu - turnovská Preciosa oznámila úmysl propuštění 141 zaměstnanců, což 
opět významně ztíží hledání volného pracovního místa. Ke konci února bylo na Úřadu práce v Semilech 

volných 144 míst, ale zapsáno 4120 uchazečů o práci, takže na každé místo připadalo 29 zájemců! Míra ne-

zaměstnanosti  tu  už  dávno  překročila  10%,  nyní  obnášela  10,6%.  Z  toho  v  Turnově  bylo  1175  ne-

zaměstnaných, tedy 9,4%. V Turnově bylo ovšem jen 29 volných míst, a to např. 3 číšníci na Hrubou Skálu, 

dva skladoví dělníci do Antolinu, jeden lékař do turnovské Panochovy nemocnice.

V rámci Libereckého kraje hledalo práci 27278 lidí. Nejvíce byly postiženy regiony Českolipsko (13,6% ne-

zaměstnaných), Nové Město pod Smrkem (20%) a Frýdlantsko (17%), relativně nejlépe byl na tom Liberec s 

10,5% nezaměstnaných.  Míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji  byla ke konci prvního čtvrtletí  12,78%. 

Lépe na tom se zaměstnáním byli muži, jak dokládá následující graf:
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(Zdroj: Český statistický úřad Liberec)

► Před jarní sezónou byl dokončen projekt naučných stezek v Turnově.  Projekt zahrnoval lávku přes 

náhon Jizery v Dolánkách v celkové hodnotě 3.311 tisíc korun, opěrnou zeď v parku na Šetřilovsku v celkové 

hodnotě 327 tisíc korun, zámeckou naučnou stezku údolím Jizery v hodnotě 1.688 tisíc korun a zvukové 

informační tabule ve městě celkem za 1.345 tisíc korun. pro návštěvníky byly připraveny celkem tři naučné 

stezky po městě a nejbližším okolí, které seznamují návštěvníky se zajímavostmi,  o nichž možná neměli ani  

tušení:

1. O tradici kamenářství a šperkařství v Turnově a o nejvýznamnějších osobnostech pojednává první 

naučná stezka s názvem  „Kamenářská stezka, významné osobnosti Turnova“. Na tabulích karmí-

nové barvy, která symbolizuje barvu českého granátu, se seznámíte s pamětihodnostmi v centru města, 

tradicí výroby šperků a s turnovskými rodáky, kteří významně obohatili českou kulturu.

2. Život židovské komunity v Turnově vám představí druhá naučná stezka „Po stopách židovství v 

Turnově“. Pojednává o historii a kultuře turnovských Židů, kteří zde žili již od počátku 16. století, a 

pozve vás k návštěvě židovských památek.

3. Pokud se chystáte navštívit zámek Hrubý Rohozec, udělejte si místo jízdy automobilem příjemnou 

procházku z centra Turnova Zámeckou naučnou stezkou přes údolí Jizery. Po cestě se pozorně 

dívejte – třeba se vám podaří zahlédnout volavku, jak čeká na svůj úlovek, nebo vzácného ledňáčka, 

který se jako modrý drahokam mihne mezi větvemi. A pokud uvidíte neznámého živočicha či rostlinu, 

mohou vám s jejich identifikací pomoci nové informační tabule Zámecké naučné stezky s nádhernými 

ilustracemi akademické malířky Barbory Kyškové.

► V Turnově byl  zadržen pachatel,  který násilným způsobem přepadal  ženy a kradl  jim kabelky. 
Pokud se žena bránila, bylo zle, jednu dokonce za zaklesnutou kabelku vláčel kaluží, jindy zase neváhal vy-

táhnout plynovou pistoli. Násilníkem je třiadvacetiletý muž s vášní pro gamblerství. Semilský soud ho poslal  

do vězení na 4 roky.
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DUDEN 2010 * DUBEN 2010 * DUBEN 2010 * DUBEN * 
► 1. dubna se ujal funkce nový kastelán zámku Hrubý Rohozec Jiří Holub. V poválečné historii zámku 

je to teprve třetí kastelán - od počátku 60. let 20. století se zanedbaného objektu ujali manželé Novákovi,  

kteří  zámek zachránili,  vybavili  a  na Turnovsku se stali  pojmem. Po nich úřadoval  na hrubém Rohozci 

Jindřich Zeman, který zahájil inovaci interiérů směrem k původnímu stavu zámku za pobytu rodu Des Fous 

Walderode. Nový kastelán Jiří Holub má již zkušenosti s vedením Humprechtu u Sobotky.

► Na Bílou sobotu 3. dubna byl připraven tradiční program Velikonoce na Dlaskově statku.  V progra-

mu vystoupil folklórní soubor Jizera, velký zájem byl o tvůrčí dílny. Statek v tento den navštívilo téměř tři tisí -

ce lidí. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura. 

► Ve čtvrtek 8. dubna pookřála lipová alej mezi Turnovem a Sedmihorkami pod rukama pracovníků 
Správy CHKO Český ráj  a  firmy Arbonet.   Původně bylo  v  aleji  přes  180 lip,  zhruba  třetina jich  do 

dnešních dnů nepřežila. V roce 1993 byla alej zaznamenána jako památná, prvního zásadního ošetření se 

stromy dočkaly v roce 2006. Na kraji roku 2010 měla alej 122 vzrostlých stromů, z toho největší měřil 27  

metrů na výšku a 3,77 metru po obvodu. Již zmíněného 8. dubna 2010 bylo dosazeno 60 chybějících stro-

mů, a to novou technologií, která by měla stromky ochránit před škodlivým vlivem solení v zimních měsících.

► V pátek 9. dubna patřila ulice 28. října už tradiční dětské slavnosti Bouda na ulici. Ulice se zaplnila 

spoustou zábavných stanovišť a atrakcí. Také letos byla akce vyvrcholením týdenního pobytu stovky ame-

rických a evropských studentů, dětí zaměstnanců NATO. Přestože počasí se proti loňsku trochu pohoršilo,  

akce se zúčastnilo asi tři tisíce návštěvníků. Studenti během svého pobytu pracovali na úpravách hřiště u ZŠ 

28. října, v parcích, stavěli mozaiku z PET lahví. Uskutečnilo se několik desítek výuky angličtiny, badmingto-

nový turnaj a kurz česko-amerického vaření.

►  12. dubna proběhlo v multimediálním sále Krajského úřadu slavnostní předání šeků ze sbírky Po-
zvedněte slabé. Dostalo se i na dvě turnovské organizace – Občanské sdružení Slunce všem a Cent-
rum pro rodinu Náruč, o.s.  Samotná sbírka probíhala v červnu a prosinci loňského roku v osmi městech 

Libereckého kraje. Turnov byl s výtěžkem 49.700 korun druhým nejúspěšnějším (nejlepší byl Liberec, kde se 

vybralo 76.500).  Sbírku pomohlo realizovat 450 dobrovolníků a 15 škol, pomohly také dárcovské SMS. Do 

Turnova se dostalo celkem 50 tisíc korun, a to 27.900,- Kč pro  Občanské sdružení Slunce všem a 21.800,- 

Kč dostalo Centrum pro rodinu Náruč, o.s. Další, 8. ročník začal v červnu 2010.

► V pondělí  12.  dubna byly v rámci Dne památek zorganizovány prohlídky Městského divadla v 
Turnově.  Budova divadla byla kvalifikovanými průvodci prezentována jednak jako historická stavba z roku 

1874 a jednak jako fungující divadlo s jevištěm, hledištěm, zákulisím a všemi technickými vymoženostmi.  

Součástí  prohlídky byla  prezentace Divadelního spolku Antonín Marek v  Turnově,  a  to  jejím předsedou 

panem Sajícem. Dopoledne bylo vyhrazeno pro návštěvy škol, odpoledne probíhaly prohlídky pro veřejnost .
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► Ve středu 14. dubna byla slavnostně otevřena nová expozice na zámku Hrubý Rohozec.  Interiéry 

zámku jsou uspořádány a zařízeny tak, jak podle dobových dokumentů vypadaly ve 40. letech minulého 

století, kdy byly obývány posledními majiteli z rodu Des Fours Walderode. Prohlídka začíná už ve sklepení,  

které dosud nebylo pro návštěvníky otevřeno. První patro zámku sloužilo především pro salony, knihovnu, jí -

delnu a pokoje dospělých členů rodu, v druhém patře se nacházely dětské pokoje a pokoje pro hosty. Větši -

na předmětů se nacházela v zámku, pouze nebyly vystavovány, ale např. původní lavice z kaple Nejsvětější 

Trojice byly nalezeny až ve Valašských Klobúkách.  Expozice je také doplněna spoustou dobových fotografií  

a věcí denní potřeby.  Zámek byl v této době stále zatížen nevyřízenou restituční kauzou. 

► Ve dnech 14. a 15. dubna hostil Turnov již podruhé celostátní soutěž Kovo junior 2010. Soutěž pro-

bíhala v budově Střední odborné školy v Alešově ulici a v areálu firmy Sklostroj. Zúčastnilo se 12 dvou-

členných družstev, vítězství dosáhli studenti ISŠ z Nové Paky. Turnovští David Trucka a Jakub Fišera obsa-

dili sedmé místo.

►  V polovině dubna se uskutečnil již tradiční cyklus akcí Patříme k sobě, pořádaný Podkrkonošskou 
společností přátel zdravotně postižených. 13. ročník festivalu proběhl v Turnově ve dnech 15. - 16. dubna 

v Biu Ráj a Kulturním centru Střelnice. Náš Fokus zastupovala kapela Jana Zajíce a country tance.

► V pátek 16. dubna se v kostele sv. Mikuláše uskutečnila vzpomínková bohoslužba na oběti smo-
lenské tragedie, kde při pádu letadla zahynuli čelní představitelé polského státu.   Vzpomínku cele-

broval turnovský vikář  ThMgr. Václav Vlasák. Ačkoli byla mše uspořádána narychlo ( k neštěstí došlo 10. 

dubna), návštěva pouhých 25 lidí organizátory šokovala. V následujících dvou dnech, 17. a 18. dubna, byl  

vyhlášen státní smutek.

► V pondělí 19. dubna dopoledne proběhla preventivní policejní akce zaměřená na bezpečnost na 
přechodech pro chodce. Toto území je často kamenem úrazu, zejména pokud chodec vyžaduje absolutní 

přednost bez vyhodnocení vzdálenosti a rychlosti vozidla, ze strany řidičů je také možní vyšší rychlost či bez-

ohlednost. A na to se zaměřila zmíněná kontrola. Chyby byly na obou stranách, za tři hodiny policisté vybrali  

na pokutách 11,5 tisíce korun.

► Sobota 24. dubna patřila 7. ročníku zahájení turistické sezóny v Českém ráji, tedy tradiční, rozsáh-
lé a oblíbené akci Český ráj dětem 2010.  Akce se koná vždy poslední dubnový víkend v rámci projektu 

Za pověstmi Českého ráje a u této příležitosti je pohádková krajina Českého ráje symbolicky předána pod 

vládu krále Granátka (Petr Záruba) s královnou ( Eliška Gruberová). Pro děti je připraveno soutěžní putování 

přírodou s postavami z českorajských pověstí a spoustou otázek a soutěžních úkolů. V roce 2010 byl start 

naplánován do Rovenska pod Troskami, kde se účastníci sešli mezi 9 a půl dvanáctou). Cíl byl tradičně v 

areálu šťastná země v Radvánovicích, už proto, že je to největší areál, schopný pojmout tisíce návštěvníků 

najednou. V zábavném odpoledni pokračovaly hry, písničky, rukodělné dílny a další program.

► 24. dubna, u příležitosti sv. Jiří, patrona skautů, byl v městském Biu ráj představen unikátní doku-
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ment Skauťáci.  Scénáře a režie se ujala Vendula Wendy Bičíková, která označila film za dokumentární ko-

medii: Film je pestrou směsicí skutečných událostí z turnovského skautského života, natáčeli jsme na tra-

dičních akcích ... Jenom zápletka se zloději je vymyšlená".  Snímek vznikal čtyři roky a podíleli se na něm 

všichni členové střediska Štika od nejmladších po nejstarší. Sál kina byl zcela zaplněn včetně přístavků a 

diváci odměnili snažení skauťáků nadšeným potleskem.

► Turnovský fotografický kroužek při Středisku pro volný čas dětí a mládeže Žlutá ponorka uspěl v 
celostátní soutěži Fotograf roku.  V kategorii Škola roku Turnováci suverénně obsadili první místo již po-

třetí za sebou. Letos putovala první ceny do Turnova i v kategorii Fotograf roku junior. Získala ji studentka 

turnovského gymnázia Alena Novotná.
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KVĚTEN 2010 * KVĚTEN 2010 * KVĚTEN 2010 * KVĚTEN
► V sobotu 1. května byl zahájen provoz letních turistických autobusů v Českém ráji.  Pro letošní  11. 

ročník bylo opět připraveno 6 tras, které lze navzájem kombinovat.  Jako první, právě od 1. května, vyjely au -

tobusy po červené trase z Turnova do Jičína. Ostatní pak jezdily od 29. května podle následujícího rozpisu:

Trasa I. - červená

- Turnov - Vyskeř - Hrubá Skála - Vidlák - Újezd pod Troskami - Libuň - Jinolice - Prachov - Holín - Jičín

- provoz od 1.5. do 30.6. a od 1.9. do 5.9. o víkendech a svátcích

- provoz od 1.7. do 30.8. od úterý do pátku

Trasa II. - žlutá

- Jičín - Jinolice - Březka - Mladějov - Sobotka - Libošovice - Vyskeř - Olešnice - Všeň - Turnov - Karlovice -  

Hrubá Skála - Vyskeř a po stejné trase zpět do Jičína

- provoz od 29.5. do 30.6. o víkendech a svátcích

- provoz o prázdninách v úterý až pátek

Trasa III. - modrá

- Jičín - Holín - Prachov - Rovensko pod Troskami - Kozákov - Koberovy - Malá Skála - Turnov a zpět 

- provoz od 29.5. do 30.6. v sobotu

- provoz o prázdninách ve středu

Trasa IV - zelená

- Mladá Boleslav - Kosmonosy - Bakov nad Jizerou - Kněžmost - Libošovice - Vyskeř, Pleskoty - Krčkovice - 

Hrubá Skála - Karlovice - Radostná pod Kozákovem - Kozákov - Chuchelna - Semily a zpět

- provoz od 29.5. do 19.8. o víkendech a svátcích

Trasa V. - hnědá

- Mnichovo Hradiště - Kněžnmost - hrad Kost - Sobotka a zpět

- provoz od 29.5. do 30.6. o víkendech a svátcích

- provoz o prázdninách v úterý až pátek

 Na těchto trasách byla možná a využívaná také přeprava jízdních kol. Autobusy provozoval Mikroregion 

Český ráj ve spolupráci s dotčenými městy a obcemi. Dále fungovala ještě

Trasa VI.

- Liberec  - Jablonec nad Nisou - Turnov

- provoz od 1.5. do 28.9. o víkendech a svátcích

► V předvečer státního svátku, v pátek 7. května, oslavil Turnov 65. výročí ukončení II. světové války.  
Dopoledne se uskutečnila pietní vzpomínka u pomníku Padlých ve Skálově ulici, jehož se účastnil senátor 

Jaromír Jermář, vedení města, hosté z legionářských a protifašistických organizací, čestnou stráž obstarali 

uniformovaní příslušníci Československé obce legionářské z Mladé Boleslavi. V krátkém kulturním programu 
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vystoupili manželé Lédlovi s velmi vhodným výběrem z Písniček na jednu stránku Bohuslava Martinů. Od-

poledne pak zahrála na náměstí Českého ráje dechová hudba Táboranka. Po celý květen byla ve foyeru  

radnice k vidění výstava dobových, většinou nepublikovaných fotografií z května 1945 v Turnově. Snímky 

turnovského fotografa Oldřicha Kočího, jejichž negativy byly nalezeny náhodou v soukromém archívu rodiny 

jeho dcery, zachycují především shromáždění na náměstí 10. května a tryznu za oběti války o den později.

► V polovině května 2010 byly obnoveny řemeslné a zemědělské trhy na náměstí Českého ráje.  Od 

tohoto termínu se konaly každý pátek od května do září. Prodávat bylo možno místní rostlinné produkty -  

ovoce, zeleninu, květiny, houby, včelí med, dále potraviny živočišného původu (nikoli ovšem živá zvířata), a  

to po odsouhlasení Krajskou veterinární správou. Pravidelnými prodejci se staly např. místní farma Nový 

Dvůr, uzenářství... Za místo nebyl vybírán poplatek, prodejci po sobě museli pouze uklidit.

► V pátek 14. května proběhl na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově 11. ročník lehkoatletického troj -
boje mateřských škol, tentokrát se zahraniční účastí dětí z Polska. 

► V sobotu 15. května začala další etapa prací na akci Čistá Jizera, která se zásadně dotkla dopravy 
v Turnově. Byla uzavřena ulice 5. května od Havlíčkova náměstí k Hruštici, a to v první fázi od kraje Havlíč-

kova náměstí, které se tímto zneprůjezdnilo a objížďka vedla ulicí Jana Palacha, Markovou a 28. října k 

nemocnici. Po zvládnutí prací na úrovni Havlíčkova náměstí byla uzavřena část ulice 5. května o nároží s ob -

chodním domem Vesna po křižovatku s ulicí Kinského. Bylo již průjezdné Havlíčkovo náměstí, a to obou-

směrně, objížďka dále vedla ulicí 28. října. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný možný průjezd na Lomnici 

nad Popelkou a Semily, byl tento zásah, ač ohlášen a dostatečně označen, dosti kritický. Přestože byly pře -

dem opraveny povrchy ulic, kudy byla vedena objížďka, tyto komunikace dostaly "zabrat" a opět je čekaly 

nutné opravy. 

► Ve dnech 28. a  29. května se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
V Turnově se volilo ve 13 okrscích a volební účast byla lehce nad celostátním průměrem - z 11.841 oprávně-

ných voličů přišlo volit 7.921 občanů, tedy 66,81%, celostátní průměr byl 62,60 %. V Libereckém kraji se o 

přízeň voličů se ucházelo 18 politických stran a seskupení.  Turnované volili opět doprava - zvítězila  Ob-

čanská demokratická strana (25,04%),  v těsném závěsu byla  na druhém místě nová pravicově zaměřená 

strana TOP 09 (22,29 %). Česká strana sociálně demokratická skončila třetí a získala 17,27%  hlasů, za ní 

na čtvrtém místě byla opět nová strana Věci veřejné se ziskem 11,38 %. Komunistická strana Čech a Moravy 

obsadila páté místo se 6,57 % hlasů.   Celostátní výsledky byly  odlišné - zvítězila Česká strana sociálně 

demokratická se ziskem 22,08 %,  těsně za ní  byla na  druhém místě  Občanská demokratická strana s 

20,22% hlasů. Silné postavení získaly dvě nové strany TOP 09 (16,7%) a Věci veřejné (10,88 %). Tradiční 

rival Komunistická strana Čech a Moravy získala 4. místo a 11,27 % hlasů. Těsně pod hranicí 5%, která za -

jišťuje vstup do parlamentu, zůstala KDÚ-ČSL (4,39%) a Strana Práv Občanů ZEMANOVCI (4,33 %).

► Poslední květnový víkend, 29. - 30. května, proběhl 16. ročník Staročeských řemeslnických trhů. 
Letošní účast prodejců byla rekordní - 175 řemeslných výrobců  nejenom z Čech, Moravy a Slovenska, ale 
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představili se také také Poláci, Němci a Španělé. K vidění i ke koupi byly výrobky ze skla, keramiky, zboží z  

kůže, proutí, orobince, dřeva a textilu, své umění předvedli kováři, řezbáři, kamenáři, nožíři a další. Součástí 

letošního ročníku bylo Řezbářské symposium, které proběhlo 27. a 28. května na Dlaskově statku v Dolán-

kách a řezbáři se představili přímo na trzích před Kamenářským domem.

► Blížící se léto jakoby předznamenaly dvě kuriózní dopravní nehody. První se odehrála 30. května na 

kruhovém objezdu na Vesecku, kde řidič jedoucí od Dolánek do města "nekroužil", ale jel rovně do opěrné 

zdi ostrůvku. Zraněný vylezl ze svého Opelu Caddet a odešel, vrátil se asi za půl druhé hodiny, kdy mu byly 

naměřeny skoro 3 promile alkoholu v krvi. Obdobně jednal řidič Peugeotu nad ránem 7. června. Při odbo-

čování na rychlostní silnici od Liberce na Prahu najel do svodidel, porazil dopravní značení a od vozu, který 

skončil na střeše, prostě odkráčel. Stihl ještě zavolat tísňovou linku 112 a pak se sám přihlásil až po třech 

hodinách. 
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ČERVEN 2010 * ČERVEN 2010 * ČERVEN 2010 * 

► Počátkem června byly vyhlášeny výsledky třetího  ročníku celorepublikového srovnávacího výzku-
mu Město pro byznys, který pravidelně hodnotí podmínky pro podnikání v regionech České republiky. Vý-

sledky za Liberecký kraj nás potěšily. Nejpříznivějším místem pro podnikání se v konkurenci deseti hodno-

cených měst v tomto regionu stal Turnov, který si oproti předešlému roku polepšil o dvě místa.

► V oblasti  kultury byl  červen  opět  měsícem dvou významných hudebních  festivalů  -  Hudební 
festival Dvořákův Turnov a Sychrov (5. - 26.6) a  Mezinárodní interpretační kurzy - Festival Leoše 
Janáčka a Bohuslava Martinů (30.6. - 10.7.). Dvořákův festival začal tradičně na Sychrově u pamětní des-

ky Antonína Dvořáka pietní vzpomínkou, vystoupením Pěveckého sboru Antonín Dvořák Turnov a četbou ze 

vzpomínek a korespondence Dvořákových současníků. Tato slavnost proběhla bohužel téměř bez zájmu ve-

řejnosti. Čestní hosté se sjeli na Sychrov až na zahajovací koncert, v němž vystoupil komorní orchestr Pavla 

Haase, mladý houslista Radim Kresta a hostem byl španělský flétnista Claudi Arimani. Dvořákův festival le-

tos putoval po rovné dvacítce měst, hosty byli mimo jiné Jiří Stivín, Otakar Brousek spolu s duem Gran Duet-

to Concertatnte, Aleš Bárta, Hradišťan a již téměř tradičně Filharmonie Hradec Králové. Chybou dramaturgie  

bylo, že se některé pořady křížily a opakovaly. V Turnově proběhly Mezinárodní interpretační dílny s lektory 

Michyio Keiko, prof. Jaroslavem Šarounem, Janou Turkovou Jaroslavou Pěchočovou, Dagmar Zárubovou a 

Alexandr Proklov.  Pro neshodu s agenturou bohužel nepřijel Roman Janál. Všichni lektoři se představili v 

samostatných večerních koncertech. Závěrečný koncert frekventantů se tentokrát konal v galerii sychrovské-

ho zámku. Podrobný program festivalu je popsán v kapitole VII. Kultura. V rámci Dvořákova festivalu již tře-

tím 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 

opět 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.

Také  Mezinárodní interpretační kurzy - Festival Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů proběhl trochu 

stranou zájmu veřejnosti, ačkoli zde opět hostovali interpreti z Helsinek a Kotky Eric Nygärd a Esa Ylönen, z  

domácích se zúčastnil houslista Josef Špaček, který vystoupil v doprovodu orchestru brněnské konzervatoře. 

Kurzů se již několikátým rokem zúčastňuje kolem 150 frekventantů.

►  V sobotu 12. června slavil turnovský Sbor dobrovolných hasičů kulaté, 140. výročí. Sbor vznikl jako 

jeden z prvních v Rakousko-Uhersku v roce 1870. Oslava začala okrskovou soutěží, které se zúčastnilo 6 

sborů  ze  všech  částí  Turnova.  Zvítězili  muži  z  Bukoviny,  před  Mašovskými  a  sborem z  Pelešan.  Mezi 

družstvy žen zvítězil sbor z Kadeřavce, druhý byl opět Mašov a na třetím místě SDH Turnov. Dále si mohli 

návštěvníci prohlédnout zázemí turnovské požární stanice, k vidění byly ukázky požární techniky,  zásahu 

policejního týmu nebo součinnosti požárníků a záchranářů při dopravní nehodě.

►  15. června byla uvedena do života nová kniha s názvem Památky Turnovska. Jde vůbec o první pu-

blikaci, kterou sestavili pracovníci městského úřadu, konkrétně odboru školství, kultury a sportu  René Brož, 
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Alena Růžičková, Marie Roubalová a pracovník Národního památkového ústavu v Liberci Tomáš  Kesner. 

Obsah knihy tvoří pamětihodnosti jednotlivých obcí Turnovska seřazené podle abecedy. Kniha vyšla v nákla-

du tisíc kusů a k dostání byla v turnovském infocentru a ve vybraných památkových objektech v regionu za 

100 Kč. 

► Sbor hasičů města Turnova oslavil v letošním roce 65 let od založení sboru. U této příležitosti byli  

naši hasiči pozváni 19. června do Jaworu, kde jim byla slavnostně  standarta od velitele Straže Požarné 
v Jaworu.  Po slavnostní mši v místním chrámu následoval  průvod městem na stanici, kde proběhl další 

slavnostní akt, vyznamenání zasloužilých hasičů a následné předání standarty. Slavnostní odpoledne bylo 

zakončeno pohoštěním. Turnovští na oplátku pozvali polské  kolegy na setkání v roce 2011 v Turnově u pří-

ležitosti 10 let trvání jednotky Města Turnov.

► O víkendu 26. - 27. června probíhalo na stadionu v Táboře mistrovství republiky dorostu a juniorů. 
Turnovští nadějní atleti se blýskli skvělými výkony a získali 11 medailí.   Padl i nový český rekord ve 

vrhu koulí, když Jaromír Mazgal překonal hranici 66 metrů. Svými výkony si Turnovští zajistili  nominace na 

mistrovství světa v Kanadě. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole IX. Sport. 

► Červnové zasedání zastupitelstva rozhodlo ve věci odlehčovací komunikace – územní plán včetně 
této komunikace byl schválen.  Jedná se o nový průtah od autobusového nádraží přes Luka kolem atle-

tického stadionu na křižovatku ulic Žižkova a Koněvova. Již v době prvních návrhů měla tato varianta velké 

množství příznivců i odpůrců. Pravdou je, že dopravní situace v centru města je dlouhodobě neúnosná a ja-

kékoliv odlehčení je na místě. Odpůrci poukazují zejména na skutečnost, že komunikace zabere další pás 

zeleně uprostřed města a stejně neřeší odklon dopravy na Semily a Lomnici nad Popelkou. Od minulého  

projednávání uplynuly dva roky a byly doplněny posudky a měření, např. Hluku v Markově ulici, čímž bylo 

zamezeno jejímu zobousměrnění.  Dodatečně přišlo k odlehčovací komunikaci rekordních 364 připomínek. 

S dalším postupem si už bude muset poradit zastupitelstvo vzešlé z podzimních voleb.

► V úterý 29. června byla po rekonstrukci slavnostně předána Skálova ulice veřejnosti k užívání. Re-

konstrukce začala loni v dubnu a stavební část byla hotova v listopadu. Zbývala ještě úprava terénu a zeleně 

, která byla od počátku kamenem úrazu. V loňské kronice se dočtete o bránění lipové aleje. Nakonec bylo  

vykáceno 14 lip u silnice a 4 u budovy internátu. Po dokončení prací bylo v ulici vysazeno 65 stromů a 440  

keřů. Zeleň stála celkem 6,2 mil. Kč, další necelý milión byl určen na osvětlení. Ačkoli teď ulice vypadá tro-

chu holá, než se stromy uchytí a povyrostou, její úprava přišla na 15,5 mil. Kč. Slavnostní předání se konalo  

před budovou sokolovny a v programu vystoupili žáci ZŠ ve Skálově ulici a Dechový orchestr ZUŠ Turnov.

► 29. června se podařilo uvést do života leporelo Turnov očima skřítka Knihovníčka.  Skládačka vyšla 

k 190. výročí založení knihovny v Turnově a její texty vytvořili žáci Základní školy Skálova, ilustracemi do-

provodila akademická malířka Eva Mastníková. Leporelo slouží jako unikátní propagační materiál pro rodiče 
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s dětmi i jako vizitka Městské knihovny Antonína Marka v Turnově.

► Nezaměstnanost v Libereckém kraji zaznamenala ve 2. čtvrtletí roku 2010 konečně pokles, a to při-
bližně o jedno procento, takže se dostala opět k desetiprocentní hranici, a to na 10,35 %, z toho  u 
mužů pod hranici 9% (8,97%), nezaměstnaných žen bylo na konci sledovaného období 12,9%. Počet 

uchazečů o práci na Úřadu práce v Semilech klesl o 158, takže prolomil hranici 4 tisíc osob, v procentním 

srovnání to bylo 8,87 %.  Všechna čísla jsou ovšem stále nad průměrem České republiky, kde bylo 8,52 % 

nezaměstnaných. V rámci Libereckého kraje hledalo k 30.6. práci 24535 lidí. Nejvíce postiženo bylo tradičně 

Českolipsko (11,64 % nezaměstnaných), následoval okres Jablonec nad Nisou (10,93 %).  Jak je zmíněno 

výše, stále na tom byli lépe muži než ženy, což dokládá následující graf:
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ČERVENEC 2010 - ČERVENEC 2010 * ČERVENEC

► Jako každým rokem byla i na prázdniny 2010 připravena letní prázdninová nabídka pro turisty i 
místní. V letošním roce se každý den v týdnu konal pro návštěvníky nějaký program:

‒ Pondělí

   Prohlídky turnovských kostelů a centra města  

 Prohlídka tří turnovských kostelů (sv. Františka, sv. Mikuláše a chrám Narození Panny Marie) s 

kostýmovaným průvodcem. Sraz před infocentrem ve 14.00 hodin. Vstupné 45,- Kč, děti 25,- Kč. 

Ukázky broušení drahých kamenů na ručním brusu

 V galerii U zlatého beránka (1. patro RTIC) od 10.00 do 14.00 hodin. Vstup zdarma.

‒ Úterý

Prohlídka turnovské synagogy, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova

 Prohlídka s výkladem. Sraz v synagoze (Krajířova ulice) v 10.00 a 14.00 hodin. Vstupné 50,- Kč.

Ukázky ruční výroby skleněných a křišťálových lustrů

 Exkurze do firmy Bohemian Chandeliers JW Glass na Vesecku od 9.00 do 12.00 hodin. Vstup zdarma.

‒ Středa

Ukázky výroby českých šperků s granáty a vltavíny

 Lubomír Janků, Chutnovka 60 (z Turnova směr Semily). Od 9.00 do 12.00 hodin. Vstup zdarma.

Komentovaná prohlídka nově otevřené expozice Klenotnice

 Muzeum Českého ráje v 10.00 hodin. Vstupné 50,- Kč.

Magický Turnov

 Večerní prohlídka města, návštěvnického centra DUV Granát a synagogy za svitu svící. Vstupné 60,- 

Kč.

‒ Čtvrtek

Ukázky broušení drahých kamenů na ručním brusu

 Galerie U zlatého beránka (1. patro RTIC) od 10.00 do 16.00 hodin. Vstup zdarma.

‒ Pátek

Komentovaná prohlídka nově otevřené expozice Klenotnice

 Muzeum Českého ráje v 10.00 hodin. Vstupné 50,- Kč.

‒ Sobota

Ukázky výroby českých šperků s granáty a vltavíny

 Lubomír Janků, Chutnovka 60 (z Turnova směr Semily). Od 9.00 do 12.00 hodin. Vstup zdarma.

‒ Neděle

Prohlídka kostela Jana Křtitele v Nudvojovicích

 Možnost prohlídky jedné z nejstarších staveb Turnovska. Od 9.00 do 12.00 hodin. Vstup zdarma.

Loutkáři dětem

 Představení pro děti na zámku Hrubý Rohozec od 11.00, 13.00 a 15.00 hodin. Vstupné 25,- Kč. 

► Prázdninový ruch začal tradičně již 6. ročníkem městské slavnosti Kámen a šperk v Českém ráji, a 
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to o víkendu 3. a 4. července. Turnovské náměstí ožilo historickým tržištěm, ukázkami broušení kamenů, 

výroby šperků i interaktivními stanovišti pro děti.  Letošní ročník byl stylizován do doby Rudolfa II., který na 

Turnovsku podporoval kamenářství. Proto byli na náměstí přítomni i alchymisté a kouzelníci. V doprovodu 

Jeho Veličenstva si mohli návštěvníci prohlédnout také interiéry kostela sv. Mikuláše a sv. Františka Assisi.  

Ani velké vedro neodradilo Turnováky či přespolní od návštěvy této již tradiční akce. Program, který pobíhal 

na několika místech, je podrobně popsán v kapitole VII. Kultura.

► Dopravní situace v hlavní turistické sezóně nebyla jednoduchá. Díky pokračující práci na akci Čistá 

Jizera byly uzavřeny ulice nebo jejich úseky:

- ulice 5. května - práce j se rozšířily až po křižovatku s ulicemi Kinského a Husova, proto došlo také ke  

změně autobusových zastávek. Pro automobily vedla objížďka stále ulicí 28. října  nebo vilovou čtvrtí Hrušti-

ce, které již připomínaly tankodrom, protože nebyly na tento provoz uzpůsobeny

- Husova ulice  - od křižovatky s ulicí 5. května po Rokycanovu, objížďka byla vedena vilovou čtvrtí, jak je 

výše zmíněno

- v Dolánkách byla kanalizace hotova kromě úseku Na Trhovce, který spojuje Dolánky  s Bukovinou

- Koňský trh nebyl průjezdný ke kruhové křižovatce u Magicu, průjezdná byla pouze přední část ke Shořalé -

mu mlýnu

- pokračovaly práce na Kamenci  v ulicích Luční a Třešňová

- dále pokračovaly práce v úsecích - ul. Hruboskalská, Valdštejnská, Na Stebni

                                                        - ul. Tázlerova a Vejrichova

                                                       - na Hruštici ve Zborovské a Koněvově ulici

Zákazů, omezení a objížděk tedy bylo víc než dost i pro místní,  pro turisty zvláště, i  když byly v centru 

uzavřeny spíše místní komunikace (kromě 5. května).

►  Novým fenoménem letošních prázdnin se stal příměstský tábor.  Jeho hlavním organizátorem byl 

Zbyněk Báča. Důvodem byla snaha poskytnout smysluplné aktivity dětem, jejichž rodiče jsou přes den v prá-

ci  a  z  různých  důvodů  nemají  zajištěné  hlídání.   Prvním  problémem  byly  samozřejmě  peníze,  neboť  

projednání  přislíbeného  krajského  grantu  bylo  přesunuto  na  podzim.  Tábor  nakonec  podpořilo  aspoň 

částečně Město, takže částka za účast a stravu byla stanovena na 200,- Kč denně. Tábora se během pěti 

týdnů zúčastnilo přes 30 dětí, některé opakovaně.

►  Také v létě 2010 řešili místní obyvatelé i turisté otázku kam k vodě.  Od definitivního zrušení a zave-

zení koupaliště v Dolánkách uplynulo právě deset let a odpověď na danou otázku stále stejná - v Turnově 

jenom k Jizeře. Pravda je, že buď jsme si už zvykli, nebo se koupání na jezu přece jen trochu vylepšilo a za -

vedlo. Bylo tu k dispozici občerstvení, upravené vstupy do vody, posekaná tráva, v provozu byl dětský bazé-

nek a prolízačky. Další hojně využívanou možností byly tak zvané Písečáky v blízkých Příšovicích. Komu ne-

vadí kvalita rybníka, tedy s trochou bahna a kalnější vodou, mohl si posloužit. Bylo tu k mámí i občerstvení a  

dostupnost z Turnova na kole je dobrá. Možností byly i Sedmihorky, kde je dobře vybavený kemp, tedy veš-

keré zázemí, hygienou sledovaná voda, dostupnost opět na kole, vlakem ( 1 stanice) nebo pěšky stezskou 

Bažantník cca 4 km. Koupaliště v Bělé bylo kupodivu Turnováky kupodivu navštěvováno spíše "jednorázově" 
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- vykoupat a domů. "Oficiální" koupaliště bylo opět nejblíže v Železném Brodě, Chuchelně, Košťálově nebo 

Lomnici nad Popelkou. Další zapadlé a Turnováky málo využívané koupaliště se nachází v Kacanovech, 4 

km od Turnova, které bylo ovšem rozšířeno a vzorně upraveno, s občerstvením, šatnami atd.  Níže uvádím 

anketu Turnovska v akci z 12.7. 2010 - Kam se chodíte chladit?

a) Do Dolánek či do Přepeř do Jizery - 122 hlasů, tj. 19,33 % respondentů

b) Do bazénu na zahradě  - 86 hlasů, tj. 13,63 %

c) Na koupaliště v okolí (Kacanovy, Bělá, Železný Brod...) - 46 hlasů, tj. 7,29 %

d) Rybníky a přírodní nádrže (Písečáky, Věžák...) - 42 hlasů, tj. 6,66 %

e) Jinam - 43 hlasů, tj. 6,81 %

f) Zůstávám doma a chodím do sprchy - 253 hlasů, tj. 40,1 %

g) Téma mě nezajímá - 39 hlasů, tj. 6,18 %)

► Byly zveřejněny výsledky hlukové studie a měření v exponovaných místech Turnova, jako jsou uli-
ce Hluboká, Palackého, 5. května, Husova a Žižkova. Autorizovanou firmou zde bylo naměřeno přes 70 

decibelů, což je přes hygienickou normu. V této oblasti  žije trvale přes 1300 obyvatel,  takže skoro 10% 

Turnovanů je vystaveno nadměrnému hluku. Podle Krajské hygienické stanice v Liberci představuje hluková 

zátěž riziko v negativní psychice, depresích, poruchách spánku, snížení pracovní výkonnosti, ale i zvýšení 

krevního  tlaku  a  z  toho  vyplývající  kardiovaskulární  onemocnění. Urychlené  řešení  dopravní  situace  v 

Turnově je tedy více než nutné.  Pomůže odlehčovací komunikace přes Luka a jak dopadne obchvat na Se-

mily?

► Na 24. července byla naplánovaná Folková noc u Dlaskova statku v Dolánkách, která se kvůli roz-
marům počasí nekonala.  Třetí ročník, konaný v Dolánkách, potvrdil, že tu folkaři mají smůlu - v sobotu sice 

přestalo pršet, ale louka byla po vytrvalých deštích tak promáčená, že se na ni skoro nedalo vstoupit. Loni  

provázel Folkovou noc vítr a zima, snad jen první ročník  v Dolánkách se povedl.  Tradice  dřívějších ročníků 

na Frýdštejně a v Ondříkovicích snad zase přivede fanoušky tohoto žánru příště.
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SRPEN 2010 * SRPEN 2010 * SRPEN 2010 * SRPEN
► V první polovině srpna udeřila vlna bleskových povodní, a to zejména v našem kraji. Nejvíce posti-

ženo bylo Frýdlantsko a Liberecko, kde si živel vyžádal 4 oběti na životech.  Město jako takové postiženo ne-

bylo, ačkoli zahrozily zejména menší toky - meliorované potoky Stebenka a Libuňka. Jizera se většinou "dr-

žela" v I. povodňovém stupni ze tří, a to i díky novému vakovému jezu, protože např. Železném Brodě byla 

situace na Jizeře horší. 7. srpna byl evakuován tábor turnovských skautů na Farské louce v Jizerských ho-

rách. Všichni účastníci byli v pořádku dopraveni do bezpečí. Do postižených oblastí na severu mířila pomoc 

zejména armády a hasičů. Také turnovský sbor pomáhal, konkrétně v Raspenavě. Od pátku 13. srpna 2010 

byla na podatelně MěÚ umístěna pokladnička veřejné sbírky Liberecký kraj POVODNĚ 2010, kde mohli lidé 

přispět na pomoc oblastem postiženými povodněmi v Libereckém kraji, a to až do 31. prosince 2010. Poté 

byla průběžně nakupována hmotná pomoc, zejména pitná voda, hygienické a čistící prostředky, a odvážena 

takřka  denně  do  postižených  oblastí.  26.  srpna  odsouhlasilo  zastupitelstvo  finanční  pomoc  Městu 

Raspenava ve výši 250 tisíc korun.

K pomoci postiženým oblastem se připojili i místní jazzmani uspořádání benefičního koncertu Pomáháme 

jazzem, který se konal 9. října. Vystoupily skupiny Connection, Traffic Jam, Lédl Jazz Quintet, Mackie Mes-

ser Band, Jazz Kvintet revival a hosté a Funk Corporation a vybraná částka činila 20.400,- Kč.

Pro představu několik údajů o rozsahu povodně v našem (Libereckém) kraji:

– Hmotné škody činily 8 miliard korun

– zasaženo bylo 81 obcí (tj. 38% z celkového počtu v kraji) a rozloha 1801 km2, což je 56,9 % celkové 

rozlohy kraje

– postiženo bylo 1872 domácností, kterým byly vyplaceny dávky v hmotné nouzi ve výši 62 mil. Korun

– největší škody byly ve Frýdlantě (285 mil. Kč), v Raspenavě (267 mil. Kč) a Hrádku nad Nisou (201 

mil. Kč)

– během  povodní  v  této  oblasti  zasahovalo  1800  vojáků,  1769  hasičů,  750  policistů  a  208 

zdravotnických záchranářů, k dispozici bylo 16 psychologů

(Z tiskové zprávy hejtmana kraje)

► Dalším rušivým elementem v poklidném letním období bylo přerušení stavby dopravního terminá-
lu v Turnově u vlakového nádraží.  Projekt výstavby nového dopravního terminálu, který řeší lepší uspořá-

dání hromadné dopravy ve městě a byl připravován několik posledních let, se sotva začal realizovat a  už 

musel být přerušen. „Město Turnov obdrželo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci po-

souzení postupu ve veřejné zakázce na první etapu výstavby integrovaného dopravního terminálu. Podle  

tohoto rozhodnutí město nedodrželo zákonný postup a byla mu udělena pokuta ve výši 350 tisíc korun. Stav-

ba byla pozastavena, protože je současně ohroženo čerpání dotace z Evropské unie,“ uvedla pro TvA sta-

rostka Turnova Hana Maierová. Dotace na I. etapu byla přiznána ve výši 89,5 mil. korun, dalších 7,2 mil. by 

platilo město. Vývoj situace byl následující:

‒ podzim 2009 - výběrové řízení na dodavatele stavby. Přihlásilo se osm subjektů, zvítězila firma Euro-

mont Group, a. s.,  Most. Poté začal archeologický průzkum a přípravy nutné k zahájení práce

‒ leden 2010 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel anonymní podnět, na jehož základě si vy-
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žádal veškeré podklady k soutěži a začal věc bez vydání jakéhokoli opatření šetřit

‒ konec února 2010 -  vzhledem k dotaci a nutnosti zahájit vlastní stavbu byl Úřad žádán o nějaké roz-

hodnutí, bezvýsledně. Protože tedy nebyl žádný zákonný důvod neuzavřít s vítězem soutěže smlouvu, 

byla tato podepsána

‒ konec března 2010 -  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže oznámil zahájení šetření

‒ červenec 2010 - zahájení prací na stavbě, která měla být dokončena do 30. září 2011, konkrétně pře-

ložka plynu a kanalizace

‒ 19. srpna ( po více než půl roce) - rozhodnutí o nedodržení zákonného postupu ve veřejné zakázce. 

Důvodem bylo poskytnutí desetidenní lhůty na doplnění podkladů čtyřem z osmi uchazečů (SaM silnice 

a mosty, a. s., COLAS CZ, a. s., Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., a Metrostav, a. s.).  

Přesto se tyto firmy umístily od třetího místa dál a nebyly tedy vybrány pro spolupráci.

‒ Stavba byla okamžitě přerušena a podán rozklad všech skutečností spolu s odvoláním proti rozhodnutí 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

‒ práce byly znovu zahájeny v únoru 2011

► Ve dnech 14. až 26. srpna  se konaly první letní olympijské hry mládeže se do Singapuru. Her se 

zúčastnilo 3600 sportovců ve věku 14 - 18 let z 205 zemí světa. Českou republiku reprezentovalo 38 borců,  

z toho 7 atletů včetně zástupce AC SYNER Turnov, diskaře Jaromíra Mazgala. Toho čekal rozhodující závod 

21. srpna a získal bronzovou medaili. Je to obrovský úspěch pro náš sport i pro Turnov.

► Zastupitelstvo města na svém srpnovém zasedání schválilo  obecně závaznou vyhlášku města 
Turnova č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 

zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Poplatek byl stanoven na 5 tis. Kč 

za každé zařízení a dobu 3 měsíců. Vyhláška platí od 1, září 2010. 

►  O víkendu 28. a   29. srpna se uskutečnil 6. ročník závodu  ve slalomu na kolečkových bruslích 
memoriál Milana Kopala a CILA CUP 2011. Závody proběhly opět v ulici Jana Palacha, která byla pro do-

pravu uzavřena. Kromě borců z celé České republiky se zúčastnila úspěšná výprava z Německa a dalších 

zemí. Z našich byli nejúspěšnější Jindřich Novák, který zvítězil v kategorii mladších žáků, a Jan Möller, který 

obsadil druhé místo v bohatě zastoupené kategorii mužů. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole IX. Sport.

► Prázdninová policejní statistika dopadla letos příznivě.  Během července a srpna došlo na Turnovsku 

k 104 případům trestné činnosti, což je zhruba polovina ve srovnání s minulými lety.  Nejčastějšími případy 

byla kriminalita související s motorovými vozidly - letos došlo k odcizení "jen" 4 vozů a 13 vloupáním do 

motorových vozidel.  Naopak novým způsobem trestné činnosti se stalo vykrádání restaurací a firem, na 

Liberecku došlo k celé sérii těchto činů, které se nevyhnuly ani našim restauracím na Šetřilovku, Sokolovně 

a Maškovce. Násilný trestný čin se odehrál v Alešově ulici, kde byly přepadena a oloupena starší žena . Vy-

vázla s drobnými zraněními, ale věc nahlásila až po 12 hodinách, takže pachatel nebyl dopaden.
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ZÁŘÍ 2010 * ZÁŘÍ 2010 * ZÁŘÍ 2010 * ZÁŘÍ 2010 * ZÁŘÍ

► Ve středu 1. září začal nový školní rok 2010/11.  Počet základních a mateřských škol na Turnovsku zů-

stal stejný jako v loňském roce, do počtu žáků základních škol je započítána také škola v Sobotecké ulici,  

která je pod správou Libereckého kraje. Do základních škol v Turnově nastoupilo od září 1642 dětí, z toho do 

prvních tříd 168 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. K nej-

větším investicím roku 2010 patří:

●  Zateplení zadního traktu budovy mateřské školy 28. října v celkové hodnotě 2 360 tisíc korun

● Výměna radiátorů a dokončení výměny oken MŠ Mašov v celkové hodnotě 590 tisíc korun

● Zhotovení regulace ústředního topení v MŠ Zborovská v hodnotě 550 tis. Kč

● Generální oprava špaletových oken na škole v Alešově ulici (290 tisíc korun)

● Změna systému topení ze vzduchotechniky na teplovodní topení v jídelně ZŠ Žižkova, výměna oken a 

dveří v celkové hodnotě 460 tisíc korun

► Ve dnech od 4. do 21. září proběhly v Turnově Dny evropského dědictví.  Kromě Města Turnova jako 

člena Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska  se přípravy akcí účastnil  také zámek 

Hrubý Rohozec:

‒ V sobotu 4. září od 20 do 24 hodin probíhaly na zámku Hrubý Rohozec večerní prohlídky s mírně 

strašidelným programem, evokujícím hluboký socialismus. Tato recese nebyla některými návštěvníky 

pochopena a dorazily stížnosti.

‒ V sobotu 11. září uspořádal odbor cestovního ruchu program Sefardské balady a aškenázské 

modlitby v synagoze v Krajířově ulici

‒ V sobotu 18. září proběhl koncert ke Dnům evropského dědictví v kostele sv. Matěje na Hruštici.  

S programem duchovní hudby vystoupil místní Pěvecký sbor Antonín Dvořák a smyčcové kvarteto Ad li-

bitum. V úvodu se návštěvníci dozvěděli o historii  tohoto místa a samotného kostela. Škoda, že ná-

vštěvnost nenaplnila očekávání pořadatelů, přišlo asi 35 diváků. 

‒ V úterý 21. září se v rámci Dnů evropského dědictví uskutečnil druhý ročník naučné stezky pro žáky 5.  

ročníků turnovských základních škol s názvem Putování za památkami. Akce připravené odborem škol-

ství, kultury a sportu MěÚ Turnov se zúčastnilo 94 dětí z turnovských škol včetně Mašova, tedy téměř  

dvojnásobek oproti prvnímu ročníku. Pro děti byla připravena vycházka se čtyřmi soutěžními stanovišti. 

Začínalo se prohlídkou synagogy v Krajířově ulici, kde děti dostaly první část kvízu. Pak účastníci pokra-

čovali po nábřeží Jizery na Hrubý Rohozec, dále k nově revitalizovaným vodním nádržím pod Rohozcem 

a poslední stanoviště bylo na Dlaskově statku v Dolánkách. Zde po prohlídce doplnili poslední, čtvrtou 

část kvízu - poznávali předměty podle názvu. Jako překvapení a zároveň odměna pro všechny poutníky 

byly přichystány grilované párky a než se účastníci najedli, vyhodnotili pracovníci OŠKS jejich odpovědi 

z jednotlivých stanovišť. Vyhlášení vítězů proběhlo na dvoře před statkem, kde se nejdříve konal drama-

tický "rozstřel", protože první a druhé družstvo mělo stejný počet bodů. Vítězové si odnesli knížky a me-
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daile, druhé a třetí družstvo brožury o Českém ráji a drobnější ceny. Také počasí bylo objednáno dobře,  

takže přispělo k pohodové atmosféře celé akce.

►  Ve středu 8. září se sešli českorajští řemeslníci, držitelé certifikátu Regionální produkt Českého 
ráje na radnici, kde byli představeni noví 4 uchazeči zároveň s jejich hodnocením certifikační komisí. Byli to 

řemeslníci a firmy:

‒ Doubravka Fišerová – kameninové hrnčířské zboží (Mladostov)

‒ Farma Skalanská kráva – produkce chlazeného hovězího masa (Mladostov)

‒ Lucie Pejchová – ryté sklo (Železný Brod) 

‒ Sempra Turnov s.r.o. – jahody a sazenice jahodníku z udržovacího šlechtění (Turnov, Vrchhůra)

Slavnostní předání certifikátů těmto novým nositelům značky se již tradičně uskutečnilo v rámci akce Semil -

ský Pecen v sobotu 11. září v Semilech. Držiteli certifikátu Regionální produkt Českého ráje k tomuto datu 

byli:

‒ Atelier Kamila – Kamila Parsi Žďárská -skleněné šperky, dekorativní výtvarná díla (Rohliny, Turnov)

‒ Cukrárna Český ráj – Lestkov – cukrovinky.

Ekofarma TRPOLA - Petr Macháček - rostlinná i živočišná produkce v biokvalitě (Skuhrov - Huntířov)

‒ Farma Klokočí – Anna Hudská - králičí maso a různě upravené ovoce a zelenina

-      Galerie Ve chlívku – Lenka Bendáková - batikovaný textil, obrazy malované na hedvábí, výrobky z proutí

(Vrchovina, Sychrov)

‒ Glass Lucie - Lenka Vanclová - sklářská výroba (Jílovecká ul., Semily)

‒ Granát, d.u.v. Turnov - šperky s českým granátem

-      Hrnčířský dvůr Zvířetnice - Zvířetická lidová keramika

-      Chráněná pracovní dílna Nouzov, Rudolf Farský ml. - upomínkové a dárkové předměty ze dřeva 

(Nouzov, Semily)

‒ Iveta Dandová - užitné a dekorativní výrobky z orobince (Mnichovo Hradiště)

‒ Jan Hoffmann - dřevěné hračky (Bozkov)

‒ Jan Verich - bioovoce a zelenina Verich, výroba biomoštů (Trávnice, Turnov)

‒ Jatky Lomnice a. s. - masné výrobky, lahůdkové uzeniny a uzenářské speciality

-      Karel Sobotka - skleněné foukané figurky (Těpeře, Železný Brod)

‒ Kortan - sklo, bižuterie - vinuté perle, originální bižuterie, skleněné figurky (Železný Brod)

‒ Ludmila Vondrová - produkty z bylin (Sněhov, Železný Brod)

‒ Martina Baňasová - háčkované klobouky a čepice (Železný Brod)

‒ Martina Hoffmanová – Roztomilosti (Nová Paka)

‒ Maruše Nová - výrobky z ovčí vlny (Pension Ort, Holenice)

‒ Maso Radvánovice, spol. s. r. o. - masné a uzené výrobky

-      Milena Ulčová - výroba bižuterie z vinutých perlí (Skuhrov, Železný Brod)

‒ Miroslava Řezníková - dřevěné šperky a drobné dekorativní předměty (Koberovy)
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‒ Mlékárna Příšovice - mléčné výrobky – sýry, máslo

-      Moštovna Lažany, výroba nápojů, spol. s.r.o - mošty bez konzervačních látek a jiných chemických 

přísad

-      Pekárna Mikula - sladké i slané pečivo vyráběné dle tradičních receptur (Turnov)

‒ Pivovar Nová Paka. a.s. 

-      Pivovar Rohozec, a.s.

-      Pivovar Svijany, a.s. 

‒ Tomovy parky s.r.o. - dětská hřiště, atypické herní prvky a další mobiliář (Karlovice – Radvánovice).

‒ Tompeli - Tomáš Pelikán - mléčné výrobky – sýry, tvaroh, kefír, smetana, syrové mléko (Huntířov nad 

Jizerou)

‒  Zdenka Baladránová - užitková keramika - hrnečky, misky, konvičky, atd. (Žďár)

noví nositelé značky:

‒ Doubravka Fišerová – kameninové hrnčířské zboží (Mladostov)

‒ Farma Skalanská kráva – produkce chlazeného hovězího masa (Mladostov)

‒ Lucie Pejchová – ryté sklo (Železný Brod)

‒ Sempra Turnov s.r.o. – jahody a sazenice jahodníku z udržovacího šlechtění (Turnov, Vrchhůra).

► V týdnu od 16. do 22. září  proběhl v Turnově už po osmé Evropský týden mobility a Evropský den 
bez aut. Na bohatém programu se podílelo Město Turnov, odbor životního prostředí,, Středisko pro volný čas 

dětí a mládeže, Městské knihovna Antonína Marka i "přespolní" organizace, zabývající se ekologií a bez-

pečností v dopravě. Byly připraveny následující akce:

Čtvrtek 16.9.2010: 

- Vybavení jízdních kol - přednáška Městské policie o povinné výbavě cyklistů na ZŠ v Žižkově ulici 

- Závody dětí na koloběžkách - závody pro děti z mateřských škol za přítomnosti Městské policie v 

Šetřilovských parcích od 10:00 hodin 

- Západní Austrálie - promítání a beseda s Evou Palátovou o zážitcích z jejich ročního pobytu v Austrálii, kde 

studovali, pracovali a cestovali. Městská knihovna Antonína Marka od 18:00 hodin 

Pátek 17.9.2010: 

- Evropský den bez aut - program bude probíhat od 8:30 do 16:00 hodin na náměstí B.J. Horáčka 

- Zahájení akce za účasti představitelů města Trutnova 

- Martin Šimůnek - biketrialové vystoupení a exhibice trojnásobného mistra světa a reprezentanta ČR.

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – ukázky techniky 

- Zdravotní záchranná služba Libereckého kraje – ukázka poskytování první pomoci a vybavení sanitního 
vozu 

- Policie ČR – ukázky služební kynologie a práce dopravní policie 

- ECOBAT s.r.o - bude uspořádán „Den rekordu“ ve sběru použitých baterií 

- STŘEVLÍK, p. o. – středisko ekologické výchovy Libereckého kraje ve spolupráci se společnostmi 

ASEKOL, s.r.o., ELEKTROWIN a.s., a EKO-KOM, a.s. uspořádá zábavnou akci na podporu třídění odpadů 
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„Třídění je hra.“ 

- Středisko volného času dětí a mládeže Turnov - „ŽLUTÁ PONORKA“ - program pro děti (výtvarné dílny, 

jízdy zručnosti na kole nebo koloběžce).

- FOKUS Turnov – divadelní představení „O chlapci, který se nechtěl učit.“ 

- Centrum pro rodinu Náruč, o.s. – představení činnosti, zábavné hry a soutěže pro nejmenší děti.

- ROKO s.r.o., Svijany – prezentace elektrických kol a skútrů.

- Eurocentrum Liberec – soutěže, hry, informační materiály o EU.

- ČSAD Semily, a.s. - prezentace a prohlídka autobusu s pohonem na zemní plyn.

- Autotrend Liberec, spol s r. o. – prezentace vozů řady „Green line“ a jízdních kol „Škoda“.

Sobota 18.9.2010: 

- „Skate a bike show“ – jízdy zručnosti a ukázkové jízdy skateboardistů a bikerů - před Kulturním centrem 

Střelnice od 12:00 do 20:00 hodin

Neděle 19.9.2010: 

- „Greenway Jizera“ – cyklovýlet podél řeky Jizery, který připravilo Město Turnov a Sdružení Český ráj ve 

spolupráci s partnery. Startovalo se v 10.00 hodin na náměstí Českého ráje v Turnově. Během cyklovyjížďky 

bylo slavnostně položeno základní „pádlo“ pro další rozšíření půjčovny lodí Jizera – Žlutá Plovárna v 

Přepeřích. Zájemci mohli navštívit kostel v Loukově a nepřístupné prostory novogotické hrobky knížat 

Rohanů s průvodcem. Na závěr proběhla exkurze Pivovaru Svijany.

Pondělí 20.9.2010: 

- „Den záchranářů“ – akce Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, SDH Turnov a Policie ČR na 

ZŠ v Žižkově ulici od 8:00 – 11:00 hod.

- Vybavení jízdních kol – přednáška Městské policie o povinné výbavě cyklistů na ZŠ v ul. 28. října a v ul. 

Skálově.

- Měření rychlosti Policií ČR – orientační měření rychlosti pro motoristy - komunikace u zámku Hrubý 

Rohozec od 14 :00 – 16:00 hod.

- „Nordic Walking“ – lekce správné chůze se speciálními holemi za účasti lektorů Nordic Walking Barborka 

Team z Jablonce nad Nisou - Šetřilovské parky od 16:00 hod.

Úterý 21.9.2010: 

- „S ČD vláčkem na výlet“ – zábavný program o mašinkách pro děti MŠ za účasti zástupců ČD v Městské 

knihovně Antonína Marka od 9:30 hod.

- „Policie radí seniorům“ – beseda Policie ČR se seniory z Turnova ve společenské místnosti Domova 

důchodců Pohoda v ul. 28. října od 14: 00 hod.

- „Sportovní odpoledne s TJ Turnov“ – v hale Sportcentra ve Skálově ulici proběhly ukázky jednotlivých 

sportů – spiningu, squashe, aj. , od 14 do 19 hodin

středa 22.9.2010: 
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- „S ČD vláčkem na výlet“ – zábavný program o mašinkách pro děti z MŠ za účasti zástupců ČD - v Městské 

knihovně Antonína Marka od 9:30 hod.

- Kulturní centrum Turnov, s.r.o. – promítání filmu „Auto*Mat“ za účasti hostů. Inspirující, emotivní a vtipný 

dokumentární příběh režiséra Martina Marečka, který hledá hravým způsobem odpovědi na otázky 

související s životem ve městě, civilizací v pohybu a dobrodružnou cestou ke změně.

- Kulturní centrum Turnov s.r.o. – v dopoledních hodinách pro ZŠ a SŠ, ve 20:00 hod. pro veřejnost 

Dále bylo od 13.9.2010 do 23.9.2010 otevřeno Dětské dopravní hřiště pro MŠ z Turnova a okolí a v průběhu 

celého Evropského týdne mobility probíhaly kontroly přechodů za účasti Městské policie a Policie ČR.

► Ve čtvrtek 16. září byla slavnostně otevřena nová stálá expozice Muzea Českého ráje - Kamenářský dům.  

Kamenářský dům je replikou jednoho z posledních roubených městských domů v Turnově, který stál na rohu 

Havlíčkova  náměstí  v  místech  dnešní  budovy  telekomunikací.  Stavbu  prováděla  firma  a  stála  ...  Kč. 

Slavnostní zahájení doplnil kulturní program folklórního souboru Jizera.

► Kolem 27. září opět zlobilo počasí, konkrétně voda. Vydatné deště opět zvedly hladinu Jizery, v Želez-

ném Brodě byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity a na další pohromu se připravovalo Frýdlantsko. V 

Turnově se vlivem podmáčení utrhla část stráně pod silnicí I/10 v Dolánkách, zavalila zahradu a poškodila 

část střechy přilehlého domu. K poškození zdraví osob naštěstí nedošlo. Provoz na silnici byl nuceně sveden 

do jednoho pruhu a řízen semafory.

► 29. září 2010 byly oficiálně publikovány výsledky analýzy „Nejlepší místa pro život -  žebříček 300 
českých měst“ renomovaných autorů Petra Holuba a Tomáše Kunce.  Údaje byly získány z Českého 

statistického úřadu, ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj. V kategorii „Kde se nejvíce zlepšil 

život (2006-2010)“ se Turnov umístil na 13. místě se 7 body z 10.  Analýza v rámci výzkumu zohledňuje též 

využití evropských dotací a to v poměru tisíce korun na obyvatele. Zde se Turnov umístil dokonce na 3. 

místě v rámci republiky! Na dobrém výsledku se podílely realizované investice v hodnotě převyšující 400 mil.  

korun - zmodernizovaný plavecký bazén, operační sály v nemocnici, dostavba kulturního centra, regenerace 

Patočkova  sídliště,  zrekonstruované  ulice  včetně  obnovení  zelených  ploch,  zateplení  škol,  projekty  v 

cestovním ruchu a další. Naopak nedostatky spatřila analýza ve výstavbě nových bytů a v oblasti investic do 

služeb občanům, kde se Turnov neumístil ani do 20. místa. Celkově je to pro město vynikající výsledek.

► S koncem turistické sezóny byla vydána statistika letošní návštěvnosti v Regionálním turistickém 
informačním centru, z níž lze soudit i na návštěvnost našeho regionu vůbec.  Návštěvnost  původně 

Městského informačního střediska je vyhodnocována od roku 2004 s těmito výsledky:

Měsíc/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Červen 2402 1926 2186 2242 3106 2127 2461

Červenec 5304 4919 5684 6366 7094 6622 6789

Srpen 4990 5102 7100 6416 5884 6755 8076

Září 2042 1768 2452 1905 2357 2661 2043
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Celkem 14738 13715 17422 16929 18441 18165 19369

Návštěvnost  tedy  mírně  stoupla,  o  což  se  zasloužili  zejména  tuzemští  návštěvníci,  jak  dokládá  další 

srovnávací tabulka (tentokrát celoroční):

2008 2009 2010

Návštěvnost celkem 30963 29220 32168

Z toho cizinci 4319 3404 2592

% cizinců 13,95 11,65 8,05

Naopak poměr cizinců z celkové návštěvnosti klesá, což je ovšem celostátní jev. Skladba národností, které 

Český ráj navštěvují, zůstává poměrně konstantní, "vedou" samozřejmě Češi s celkovým počtem 29576 lidí, 

tj. 91,95%, na druhém místě byli v roce 2010 Holanďané (783, tj. 2,43 %), další byli Němci (582, tj. 1,81%, 

což je zhruba poloviční počet oproti loňsku). Počet polských návštěvníků se rovněž snížil přibližně o jednu 

pětinu (284), stále významnou skupinu tvořili Angličané, Rusové a Francouzi. Byli zde i exotičtější návštěvní-

ci, např. z Malajsie, Korey a Tchaj-wanu.

A to jsme na tom ještě dobře ve srovnání se statistikou Libereckého kraje:

2006 2007 2008 2009 2010

Ubytovací 
zařízení

917 895 890 935 777

Lůžek celkem 40668 39927 42155 41503 37976

Hosté za rok 802499 709225 703787 652987 632568

Z uvedené tabulky vyplývá, že počet ubytovacích zařízení se v průběhu uplynulých pěti let snížil o 140, tj.  

Více než 15% a počet hostů klesl o necelých 170 tisíc, což je 21,2 % původního stavu.

►  Nezaměstnanost  v Libereckém kraji  se v průběhu 3. čtvrtletí roku 2010  stabilizovala, respektive 
lehce poklesla z 10,35 % na 10, 2% práceschopného obyvatelstva. Stále však neprolomila desetipro-
centní hranici, což je samo o sobě smutné - každý desátý člověk bez práce.  Počet uchazečů o práci na 

úřadech práce v Libereckém kraji byl 24008, tedy klesl čtvrtletně o 527 osob. Semilský okres se rovněž držel 

téměř na stejné hranici - 8,81 % z 8,87 % v pololetí.  Ke konci září na tom bylo Semilsko dokonce lépe než 

Liberec (9,82 %). Stále nejhorší situace byla v okrese Česká Lípa (11,2 %) a Jablonec nad Nisou (10,05 %). 

Všechna čísla jsou ovšem stále nad průměrem České republiky, kde bylo 8,52 % nezaměstnaných.  Z celo-

republikového hlediska byl okres Semily na 40. - 41. místě.
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ŘÍJEN 2010 * ŘÍJEN 2010 * ŘÍJEN 2010 * ŘÍJEN 2010 * 

► Hlavní  událostí  měsíce října byly komunální  volby,  které proběhly ve  dnech 15.  a  16.  října.  V 

Turnově se o přízeň voličů a potažmo vládu nad městem na další čtyři roky utkalo osm subjektů, z nichž ně -

které představovaly "stálice" na turnovské politické scéně, jiné byly nové nebo inovované. Jejich přehled v 

abecedním pořádku:

● ČESKÉ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ (ČSSD) 

Strana působící v Turnově již léta, prakticky od revoluce, avšak pro své vnitřní rozpory a malou důraz-

nost nedosahovala přílišných úspěchů v turnovské komunální politice. Její postavení dlouhodobě ne-

odráželo postavení strany v rámci republiky. Do voleb v roce 2010 šla ČSSD omlazená o nové členy. 

1.  Milan  Kratochvíl (45 let, člen ČSSD), technik

2.  Tomáš  Hudec (39, ČSSD), vedoucí prodejny

3.  Jindřich Zeman, DiS (67, ČSSD), bezpečnostní pracovník

4.  Šárka Červinková (44, nezávislá), učitelka

5.  Václav Fanta (36, ČSSD), brusič skla

6.  Jiří Rezler (58, ČSSD), podnikatel

7.  Ludmila Tulachová (59, ČSSD), prodavačka

8.  Rostislav Capoušek (37, ČSSD), malíř

9.  Jaroslav Frýda (63, ČSSD), odborový pracovník

10. Radek Cimbál (33, nezávislý), fotbalista

11. Laurinová Hana (62, ČSSD)

12. Talijánová Kamila (44 let, ČSSD)

13. Kvapil Josef (59, ČSSD)

14. Laurin Josef (67, ČSSD)

15. Hudec Zdeněk (45, nezávislý)

16. Bárta Miroslav (37, nezávislý)

17. Kukeně Miloš (55, nezávislý)

18. Zeman Jindřich (30, nezávislý)

19. Kopalová Marie (50, ČSSD)

20. Příhodová Jitka (53, ČSSD)

21. Richtr Filip (36, ČSSD)

22. Kratochvíl Tomáš (18, ČSSD)

23. Ploc Pavel (66, ČSSD)

24. Peťová Marcela (39, nezávislá)

25. Beran Josef (76, ČSSD)

26.Vaníčková Olina (37, nezávislá)

27. Novotná Marie (74, nezávislá)
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●  KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

Ve stávajícím zastupitelstvu měla strana jednoho zastupitele, který byl zároveň členem rady. Do 

nastávajících voleb zvolila rovněž doplnění o nové tváře.

1. Tomáš Veber (46, KDU-ČSL), předseda MO KDU-ČSL, podnikatel ve stavebnictví

2. Mgr. Ondřej Halama (54, nestraník), duchovní, pedagog, písničkář

3. Mgr. Jiří Mašek (48, nestraník), pedagog

4. Mgr. Alena Tomášová (33, KDU-ČSL), pedagožka

5. JUDr. Vilém Zahrádka (59, KDU-ČSL), advokát

6. Marie Maixnerová (68, KDU-ČSL), důchodce

7. Ing. Jana Veberová (39, KDU-ČSL), pedagog.

8. Michal Bartůněk (48, nestraník), knihkupec

9. Mgr. Zdeněk Bělohlávek (35, nestraník), umělecký vedoucí

10. Anna Holasová (79, KDU-ČSL), důchodce

11. Ing. MgA Pavel Holas (42, nestraník), pedagog

12. Libuše Vydrová (61, nestraník), důchodce

13. Bc. Petr Mikuš (26, nestraník), student

14. Ladislav Bjaček (46, nestraník), školník

15. František Bázler (37, nestraník), soustružník

16. Ines Halamová, (54, KDU-ČSL), vychovatelka

17. Irena Holiday (36, nestraník), asistentka

18. Svatopluk Vorel (30, nestraník), prodavač

19. Jiří Blumentrit (66, nestraník), důchodce

20. Stanislav Janků (40, nestraník), OSVČ

21. Pavel Janků (44, nestraník), OSVČ

22. Vojtěch Zahrádka (19, nestraník), student

23. František Tomáš (35, nestraník), školník

24. MUDr. Alena Polášková (46, KDU-ČSL), výzkumná pracovnice

25. Pavel Tomáš (67, KDU-ČSL), důchodce

26. MUDr. Eva Šolcová (81, KDU-ČSL), důchodce

27. Mgr. Jan Mašek (24, nestraník), student

● KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Ve stávajícím zastupitelstvu měla strana dva zastupitele, kteří opět kandidují na předních místech. 

Voliče může odradit zejména vysoký průměrný věk kandidátů, avšak u této strany jde zejména o skalní 

příznivce.

1. Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. (62, KSČM), středoškolská učitelka

2. Mgr. Miroslav Beran (71, KSČM), středoškolský učitel

3. Ivan Boháč (69, bezpartijní), živnostník

4. Zdeněk Lesina (70, KSČM), vedoucí výroby

5. Olga Kőrberová (65, KSČM), dělnice

6. Zdeněk Pozdníček (75, KSČM), dělník

43



7. Oleg Pišl (54, KSČM), brusič drahých kamenů

8. Oldřich Hajný (85, KSČM), dělník

9. Emil Bartejs (61, bezpartijní), dělník

10. Věra Vávrová (60, KSČM), brusička kamenů

11. František Bis (66, KSČM), dělník

12. Josef Dědek (67, KSČM) dělník

13. Blažena Hajná (68, KSČM), dělnice

14. Marie Vondráčková (69, KSČM), úřednice

15. Dana Sajbtová (71, KSČM), dělnice

16. Anna Kňapová (71, KSČM), dělnice

17. Františka Stuchlíková (75, KSČM), dělnice

18. Vlasta Štefánková (77, bezpartijní), dělnice

19. Jarmila Kohoutová (78, KSČM), dělnice

20. Drahuška Kopečná (78, KSČM), dělnice

21. Miloslava Koníčková (80, KSČM), úřednice

22. Jaroslav Pištěk (81, KSČM), státní zaměstnanec

23. Eva Holanová (83, KSČM), úřednice

24. František Zobač (86, KSČM), státní zaměstnanec

25. Ing. Miroslav Koťátko (88, KSČM), ekonom

26. Blahoslav Beneš (88, KSČM), technický úředník

27. Miloslav Hujer (88, bezpartijní), státní zaměstnanec

● NEZÁVISLÝ BLOK

Velmi silné a v Turnově úspěšné uskupení s víceméně konstantní kandidátkou, plnou známých jmen 

zaznamenalo, jak uvidíme, velký volební úspěch.

1. PhDr. Hana Maierová (56, bezpartijní – to platí pro všechny na této kandidátce), starostka města

2. MUDr. Jiří Tomášek (52), primář nemocnice

3. Ing. Tomáš Hocke (35), projektant, architekt 

4. Eva Kordová (58), knihovnice

5. MUDr. Martin Hrubý (47), náměstek ředitele nemocnice

6. František Zikuda (63), majitel vodohospodářské firmy

7. Ing. Miloslav Šorejs (55), výrobně technický ředitel a místopředseda DUV Granát

8. Ing. Tomáš Tomsa (45), technický ředitel firmy Tomovy parky

9. Aleš Ressler (38), jednatel volnočasové agentury pro děti a mládež

10. PaedDr. Jaroslava Dudková (58), zástupkyně ředitele gymnázia

11. Ing. Jaroslav Knížek (43), finanční poradce

12. Mgr. Petra Houšková (32), speciální pedagog, vedoucí centra Náruč

13. Ing. Tomáš Roubíček (44), generální ředitel ČSAD Semily, a. s.

14. Dagmar Landrová (58), nakladatelka, spisovatelka

15. Petr Záruba (46), zlatník, mistr DUV Granát

16. Jiří Vele (62), důchodce
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17. Mgr. Olga Tomsová (44), učitelka ZŠ Žižkova.

18. Mgr. Karel Bárta (59), ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce

19. Mgr. Jana Leitnerová (34), dětská psycholožka

20. Pavel Šilhán (64), učitel ZUŠ, důchodce

21. Dušan Král (54), sportovní trenér atletiky

22. Jarmila Fibrichová (56), ředitelka mateřské školy

23. Pavel Mikeš (36), správce atletického areálu MST, s.r.o.

24. Robert Havlín (42), vedoucí plaveckého bazénu MST, s.r.o.

25. Ing. Jaromír Ducháč (70), učitel ZŠ 28. října, důchodce

26. Ing. Václav Hájek (56), živnostník

27. Ing. Milan Hejduk (44), předseda VHS Turnov

● OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Velmi silná pravicová strana (i z hlediska celostátního), v Turnově zatím vždy vítězná. Již před volbami 

stanovila strategii lídr strany rovná se nový starosta. Také v květnových volbách občané Turnova volili 

výrazně doprava. Komunální kandidátka byla postavena zejména na podnikatelských a pracovnících 

ve veřejné sféře ( lékaři, učitelé, členové dosavadního vedení Města)

1. Mgr. Otakar Špetlík (56, ODS), úředník Krajského úřadu

2. Ing. Tomáš Sláma (49, ODS), ředitel nemocnice

3. Ing. Jaromír Pekař (52, ODS), místostarosta, bankovní zaměstnanec

4. Aleš Hozdecký (37, ODS), místostarosta

5. MUDr. Lumír Mitáček (51, ODS), lékař

6. Mgr. Jaromír Frič (49, ODS), ředitel školy

7. Petr Dvořák (49, ODS), podnikatel

8. Josef Vojtíšek (54, ODS), podnikatel

9. Dagmar Brabcová (59, ODS), důchodkyně

10. Mgr. Petr Haken (47, ODS), učitel

11. Hana Janatková (46, ODS), podnikatelka

12. Martin Černý (31, ODS), podnikatel

13. Jiří Kubíček (66, ODS), důchodce

14. Jana Ježková (40, ODS), asistentka ředitele

15. MUDr. Veronika Mokrá (41, ODS), lékařka

16. Jana Štrojzová (38, ODS), jednatelka firmy.

17. Radim Janatka (51, ODS), technolog výroby

18. Pavel Křelina (43, ODS), podnikatel

19. Jiří Horák (34, ODS), vedoucí provozu kuchyně

20. Karel Melichar (45, ODS), učitel

21. Václav Čejka (48, ODS), mistr provozu

22. Josef Hlubůček (32, ODS), podnikatel

23. Ing. Josef Bulva (71, ODS), důchodce

24. Milada Linhartová (73, ODS), důchodkyně
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25. Milada Kukeňová (67, ODS), důchodkyně

26. Jana Šrajerová (68, ODS), důchodkyně

27. JUDr. Václav Šolc (82, ODS), důchodce

● TOP 09

Jedna z nejmladších stran co se týká délky působení i věku kandidátů je vyhraněna doprava. V rámci 

republiky prokázala velkou sílu a progresivitu, takže i v Turnově s ní nutno počítat. Na kandidátce se 

vyskytovala řada jmen, která dosud nebyla spojena s politikou.

1. Ing. Zdeněk Romany (56), jednatel a ředitel Diasu Turnov, s.r.o.

2. Mgr. René Brož (35), vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Turnov

3. Jan Zárybnický (35), vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Turnov

4. Ing. Petr Soudský (50), vedoucí pobočky zahraniční cestovní kanceláře v ČR

5. Libor Blažek (66), jednatel Diasu Turnov, s.r.o.

6. Šárka Salabová (41), asistentka ředitelky

7. Jaromír Mastník (39), podnikatel

8. MUDr. Daniel Hodík (42), lékař

9. Mgr. Oto Loutchan (38), vedoucí referátu státní organizace

10. Jana Kalousová (42), podnikatelka

11. Dušan Lednej (34), podnikatel

12. Jiří Hoffmann (36), podnikatel

13. Ing. Jan Konejl (50), živnostník

14. Mgr. Jitka Halešová (41), učitelka na základní škole

15. Mgr. David Marek (31), historik muzea

16. Bc. Jindřich Kořínek (26), jednatel Městské sportovní Turnov,s.r.o.

17. Miroslav Hladík (47), OSVČ v oblasti ekologie a ŽP

18. Mgr. Michal Loukota (27), učitel na střední škole

19. Mgr. Markéta Kroupová (31), odborný pracovník galerie

20. Ing. Ladislav Hejduk (51), ekonomický náměstek

21. Jaroslava Zychová (35), podnikatelka

22. Zdeněk Rutkovský (57), technický ředitel

23. Bohumil Havel (37), podnikatel

24. Pavlína Mitáčková (44), podnikatelka

25. Radek Drbohlav (44), záchranář

26. Mgr. Renata Škrlíková (34), lektorka jazyků

27. Jana Macháčková (29), referentka odboru sociálních věcí

● TURNOVSKÁ KOALICE

Již delší dobu stabilní opoziční strana s ambicí přesunout se do koalice. Kandidátka obsahuje rovněž 

známá jména z komunální politiky i z veřejného života.

1. RNDr. Otto Jarolímek, CSc. (49, Konzervativní strana), vysokoškolský pedagog a podnikatel

2. Mgr. Martina Pokorná (35, Strana zelených), právnička

3. Ivan Kunetka (48, Unie svobody – Demokratická unie), živnostník – kameník
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4. Bc. Jan Ulrich (38, bezpartijní), pracovník zahraničního obchodu

5. Romana Strnadová (42, Strana zelených), živnostnice

6. Vladislav Nejedlý (26, bezpartijní), student a publicista

7. Lukáš Taussig (32, bezpartijní), člověk na plný úvazek

8. Mgr. Petr Kučera (63, bezpartijní), publicista a překladatel

9. Ing. Petr Kvapil (35, bezpartijní), ekonom

10. PhDr. Iveta Pelcová (47, Strana zelených), středoškolská učitelka

11. Ing. Milan Šonský (60, bezpartijní), podnikatel

12. MUDr. Jan Berndt (34, bezpartijní), lékař

13. Vlasta Matoušová (55, bezpartijní), malířka

14. Mgr. Petr Ouvín (41, bezpartijní), obchodní zástupce

15. Doc. RNDr. Miroslav Šulc, PhD. (51, bezpartijní), vysokoškolský pedagog

16. Ing. Pavla Slámová (36, bezpartijní), pracovnice zahraničního obchodu

17. Vladimír Jelínek (43, bezpartijní), podnikatel

18. Ing. arch. František Jeřábek, (60, bezpartijní), architekt

19. MUDr. Marcel Nesvadba (44, bezpartijní), lékař

20. Jana Kosařová (46, Strana zelených), úřednice

21. Ing. Jan Grégr (69, bezpartijní), vysokoškolský pedagog

22. MUDr. Věra Pokorná (66, Strana zelených), lékařka

23. Miroslav Jech (49, bezpartijní), živnostník

24. Josef Ulrich (68, bezpartijní), důchodce a sportovní instruktor

25. Vladimír Kosař (78, Strana zelených), důchodce

26. RNDr. František Pelc (47, Strana zelených), krajinný ekolog, ředitel Agentury ochrany přírody a 

krajiny ČR

27. Otto Jarolímek (18, bezpartijní), student

● VĚCI VEŘEJNÉ

Druhá politická strana, která měla v komunálních volbách 2010 svou premiéru. V rámci republiky byla 

úspěšná v parlamentních volbách, nutno ovšem dodat, že mimo jiné zásluhou veřejně známého lídra, 

který dosud nebyl spojen s žádnou kauzou.

1. Otakar Grund (62 let, člen VV), publicista, důchodce

2. Karel Jiránek (38, člen VV), OSVČ

3. Vratislav Hartig (63, člen VV) důchodce

4. Karel Tokan (65, člen VV), manažer, důchodce

5. MUDr. Karel Hodík (46, člen VV), lékař

6. Jiřina Šiftová (34, členka VV), brusička

7. Vladislava Ejemová (60, členka VV), důchodce

8. Ing. Miloslav Carda (65, bezpartijní), důchodce

9. Tomáš Legáth (27, člen VV), OSVČ

10. Mgr. Petr Rous (45, bezpartijní), advokát

11. Jiří Kohoutek (48, člen VV), invalidní důchodce
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12. Ing. Milena Pekařová (63 let, členka VV), důchodce

13. Jana Legáthová (55, bezpartijní), OSVČ

14. MUDr. Václav Severa (62, člen VV), lékař

15. Jan Richtr (58 let, člen VV), dělník

16. Eva Kohoutková (45 let, členka VV), úřednice

17. Gisela Macounová (39, bezpartijní), OSVČ, Turnov

18. Michal Janků (38, člen VV), dělník

19. Lucie Bartoníčková (40, bezpartijní), OSVČ

20. Milan Pekař (67, bezpartijní), důchodce

21. Vladimír Kaněra (50, bezpartijní), OSVČ

22. Zdeněk Pokorný (59, bezpartijní), OSVČ

23. Marie Hamadová (64, bezpartijní), důchodce

24. Marie Havlíková (78, bezpartijní), důchodce

25. Aleš Cerha (33, bezpartijní), technik

26. Vladimír Hlaváček (50, bezpartijní), OSVČ

27. Alexandra Janků (62 let, ČSNS), důchodce

 

Hlasování proběhlo tradičně ve 14 okrscích, zúčastnilo se 45,25 % oprávněných voličů. Jejich hlasy 

zamíchaly jak s tvorbou koalice, tak s pořadím kandidátů podle preferenčních hlasů. V následující tabulce 

jsou uvedeny výsledky podle absolutního počtu hlasů (tj. hlasy strany + preferenční):

Pořadí  Jméno Politické uskupení Počet hlasů

1  Maierová Hana, PhDr. Nezávislý blok 1849

2  Tomášek Jiří, MUDr. Nezávislý blok 1672

3  Špetlík Otakar, Mgr. ODS 1622

4  Kordová Eva Nezávislý blok 1621

5  Frič Jaromír, Mgr. ODS 1513

6  Zikuda František Nezávislý blok 1511

7  Hozdecký Aleš ODS 1451

8  Jarolímek Otto, RNDr. CSc. Turnovská koalice 1421

9  Tomsa Tomáš, Ing. Nezávislý blok 1407

10  Hrubý Martin, MUDr. Nezávislý blok 1387

11  Hocke Tomáš, Ing. Nezávislý blok 1379

12  Pokorná Martina, Mgr. Turnovská koalice 1302

13  Sláma Tomáš, Ing. ODS 1295

14  Kunetka Ivan Turnovská koalice 1192

15  Mitáček Lumír, MUDr. ODS 1179

16  Pekař Jaromír, Ing. ODS 1164

17  Hodík Daniel, MUDr. TOP 09 1023

18  Halama Ondřej, ThMgr. KDU - ČSL 1002
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19  Berndt Jan, MUDr.  Turnovská koalice 943

20  Jiránek Karel  Věci veřejné 927

21  Kratochvíl Milan  ČSSD 884

22  Červinková Šárka  ČSSD 846

23  Hudec Tomáš  ČSSD 845

24  Svobodová Alena, doc. PhDr. CSc.  KSČM 836

25  Brož René, Mgr.  TOP 09 832

26  Rezler Jiří  ČSSD 806

27  Soudský Petr, Ing.  TOP 09 735

Tabulka politických stran a uskupení s počtem mandátů do zastupitelstva města pro příští období:

Pořadí Politické uskupení Počet mandátů

1  Nezávislý blok 7

2  Občanská demokratická strana 6

3 - 4  Česká strana sociálně demokratická 4

3 - 4  Turnovská koalice 4

5  TOP 09 3

6 - 8  KDU - ČSL 1

6 - 8  Komunistická strana Čech a Moravy 1

6 - 8  Věci veřejné 1

Z této výchozí situace se odvíjela politická jednání, vedoucí k sestavení zastupitelstva a rady města. Jejich 

výsledek je uveden v listopadovém průvodci v souvislosti s ustavujícím zasedáním zastupitelstva.

► Ve dnech 1. - 2. října 2010 se v Turnově konal celostátní happening Knihovna pro všechny. V 

Turnově se sešli knihovníci a výchovní pracovníci z celé republiky a touto akcí byl zahájen Týden knihoven. 

Kromě oficiálního pracovního programu účastníci navštívili Muzeum Českého ráje, turnovské kostely a syna-

gogu s výkladem, Dlaskův statek, Hrubý Rohozec, Valdštejn a Hruboskalsko.

► V sobotu 4. října se konalo mistrovství ČR v atletice v Břeclavi, kde naši dorostenci vybojovali his-

toricky první zlatou medaili družstev. Družstvo ve složení Krištof, Jaromír Mazgal, Lukáš Haloun, Michal 

Brož, Adam Sebastian Helcelet a Vít Bílek s lídrem A. S. Helceletem dosáhlo celkem 245,5 bodů, takže své 

stříbrné soupeře předčilo o plných 41 bodů! 

► 5. října byla slavnostně ukončena část akce Čistá Jizera - Město Turnov v Nudvojovicích.  V rámci 

této části akce bylo položeno 2.200 metrů kanalizace, vystavěna čerpací stanice odpadních vod a 58 ks ve-

řejných  částí  kanalizačních  přípojek.  Celkové  náklady  na  realizaci  kanalizace  a  povrchů  představovaly 

částku 13,9 mil. Kč.  Akce byla ukončena výstavbou nového chodníku v délce 640 metrů za 3.383.790,- Kč. 

Sponzory této části akce Čistá Jizera byly firmy Zikuda Vodohospodářské stavby s.r.o. Turnov, KAMAX s.r.o. 

Turnov, Silnice Jičín, a.s., Simerex s.r.o. Turnov, Trima s.r.o. Turnov a paní Jiřina Šicová.
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Na dalším úseku akce Čistá Jizera začaly práce 1. října, a sice uzavírkou ulic Jeronýmova a Roky-
canova, která trvala až do května následujícího roku a od 11. října uzavírkou ulice Zborovská. Tento 

úsek byl odkanalizován ve dvou etapách - nejprve v horním úseku od Zelené cesty po křižovatku s ulicí Na 

Vyhlídce, dále pak od ulice Na Vyhlídce k Žižkově ulici.  Vzhledem k tuhé zimě se už první etapa zdržela.

►  Vzhledem ke konání komunálních voleb byl v roce 2010 uspořádán slavnostní večer s předání 
ceny obce a čestného občanství již 14. října.  Večer se konal ve velkém sále KC Střelnice a zároveň byl 

rozloučením a poděkováním stávajícímu zastupitelstvu za čtyřletou práci pro město. 

Na udělení Ceny obce za rok 2010   byli     přijaty následující nominace  :  

Centrum pro  rodinu  Náruč,  o.s.  ,  je  komunitní  zařízení,  které  dlouhodobě podporuje  rodinné  soužití, 

posílení rodiny a rodičovské výchovy ve společnosti  a zároveň plní úlohu prevence sociálního vyloučení 

rodičů pečujících o děti.  Občanské sdružení završilo v roce 2009 devátý rok své působnosti  v Turnově. 

V tomto roce zásadně rozšířilo svoji činnost v nově získaných prostorech Sokolovny ve Skálově ulici. Ročně 

se zde setkávají stovky klientů, kteří nalézají prostor pro relaxaci, konkrétní poradenství i pomoc v  obtížných 

životních situacích. Zvláštní pozornosti si zaslouží Klub pěstounské péče, který sdružuje 12 pěstounských 

rodin.  Veliká část  činnosti o.s. Náruč je zajišťována dobrovolnými spolupracovníky.  Za svoji  činnost  bylo 

občanskému sdružení Náruč také uděleno ocenění Společnost přátelská rodině.

RNDr. Zdeněk Mrkáček, zoolog, fotograf, spisovatel, znalec a propagátor přírody Českého ráje,  člen 
Pěveckého  sboru  Antonín  Dvořák  v  Turnově,  člen  České  společnosti  ornitologické,  spolutvůrce 
občanského  a  kulturního  života  Turnova.  Od roku  1994  člen  redakční  rady  sborníku  Od  Ještěda  k 

Troskám.  Je  autorem  na  900  přednášek,  nahrávek  a  CD  Hlasy  přírody  Českého  ráje,  od  roku  1992 

každoročně  vede v Turnově tradiční Vítání ptačího zpěvu. Jako autor 26 samostatných fotografických výstav 

včetně  Senátu  ČR a Polska  a  tří  samostatných  knižních  publikací  je  nejaktivnějším fotografem přírody 

Českého ráje a dnes již jeden z předních naší republiky. Jako spoluautor se podílel na 8 dalších populárně 

naučných  knihách.  V  tisku  je  nyní  jeho  čtvrtá,  koncepčně  nevšední  kniha  s  názvem  „Zázraky  přírody 

Českého ráje“ s unikátními a dosud nepublikovanými snímky ze života živočichů a rostlin, která je věnována  

190. výročí  založení knihovny v Turnově a 55.  výročí založení CHKO Český ráj. Díky svému širokému 

záběru  a  znalostem nejen  o  přírodě,  ale  i  dalších  hodnotách  Turnova  a  regionu,  prezentuje  při  svých 

přednáškách posluchačům město a území jako nedělitelný celek krajiny, přírody, památek… 

Na udělení čestného občanství   byly přijaty následující nominace  :  

Prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., Dr. h.c., rodák z Turnova, světově proslulý vědec v oblasti stavebních 

konstrukcí. Je předsedou komise pro autorizační zkoušky České komory inženýrů a techniků, zakládajícím 

členem Rady a předsedou nominačního výboru Inženýrské akademie České republiky. Kromě ČVUT a VUT 

Brno působil na 23 zahraničních univerzitách. Výsledky své vědecké práce shrnul do 8 monografií, z nichž 4 

vyšly v zahraničí. Autorsky se též podílel na dvou mezinárodních knižních publikacích, a to  ve Velké Británii 

a  Švýcarsku.  Prof.  Miroslav  Škaloud  vždy  spolupracoval  s  praxí,  kdy  se  podílel  na  rozvoji  moderních 

stavebních konstrukcí v naší republice. Zde je možné jmenovat rozvoj tenkostěnných ocelových konstrukcí, 

účast na výpočtu ocelových mostů, na novelizaci státních norem a především dlouholetou spolupráci s a.s.  

METROSTAV. I v této oblasti byla jeho činnost na mezinárodní úrovni, např.  sedm let působil  v Berlíně a 

Drážďanech. 
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RNDr. Ivan Šolc, výrazná osobnost především v odborných kruzích v oblasti matematiky a fyziky. Narodil se 

20.května  1927  v Turnově  ve  známé  rodině  MUDr.  Jiřího  Šolce.  Nominovaný  je  výraznou  osobností 

v odborných  kruzích,  uznávaný  fyzik,  matematik,  astronom.  Je  autorem  mnoha  vědeckých  publikací, 

vydaných doma i v zahraničí. Za mnoho odborných jmenuji např. knihu populárně naučnou Fyzik vypravuje. 

Je velmi dobrým, skromným a nesmírně obětavým člověkem, který byl a je stále připraven pomáhat druhým. 

Má k lidem všeobecně velmi dobrý vztah. Je také filosofem a křesťansky zaměřenou osobností. Ve své knize 

Vzpomínky. Příběhy a postavičky, kterou vydalo nakladatelství RA v roce 1997 k 725.výročí založení města 

Turnova, přiblížil celou řadu zajímavých osobností   našeho města. Na počátku šedesátých let 20.století stál 

u myšlenky a pomohl zrealizovat objekt Hvězdárny na Výšince.

Po projednání v hodnotící komisi a zastupitelstvu města bylo rozhodnuto cenu obce za rok 2010 udělit RNDr. 
Zdeňku Mrkáčkovi a čestné občanství oběma navrženým kandidátům, tedy Prof. Ing. Miroslavu Škalou-
dovi, DrSc., Dr. h.c., a  RNDr. Ivanu Šolcovi.   V programu slavnostního večera vystoupil místní pěvecký 

sbor Musica Fortuna.

► V polovině října byla ukončena kauza ohledně napadení výběrového řízní na dodavatele stavby 
dopravního terminálu v Turnově, a to zamítnutím našeho odvolání na Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže.  Výběrové řízení pro tuto akci vedla odborná firma, s níž bude Město jednat o náhradu škody, 

resp. uložené pokuty ve výši 350 tisíc korun. S původně vybranou firmou Euromont, a.s. Veledubice byla  

ukončena smlouva a rada města vypsala nové výběrové řízení.

►  Ve dnech 11. - 14. října proběhly státní maturity nanečisto, k nimž se připojily všechny turnovské 
střední školy.   Velmi diskutované téma s vleklým řešením se tedy blížilo ke konci.  Podzimní generální 

zkouška na turnovských školách nepřinesla žádná dramata, spíše příjemně překvapila propracovaná logis-

tika včetně zpracování výsledků i samotné výsledky turnovských studentů. Státní maturity byly připraveny ke 

spuštění "na ostro" pro školní rok 2010/11.

► V závěru posledního říjnového týdne přivítal Turnov delegaci z nizozemského Reeuwijku v čele se 

starostou Janem Elzingou, který se přijel rozloučit. Partnerství našich měst trvalo 19 let, za tu dobu došlo k 

mnoha společným a výměnným akcím na poli kultury, sportu, sociálních věcí, samosprávy atd., kdy kromě 

výměny informací a zkušeností bylo navázáno mnoho osobních přátelství. V rámci další etapy reformy ve-

řejné správy v Holandsku však bude město Reeuwijk připojeno k sousednímu většímu městu, a tak k 31.  

prosinci t. r. končí jeho existence jako samostatné samosprávné jednotky. Bude na rozhodnutí nově zvolené 

samosprávy, zda bude spolupráce s Turnovem pokračovat i v budoucnu. (Pro srovnání - nově bude v Ho-

landsku pouze čtyři sta samostatných obcí, zatímco u nás je jich šest tisíc.)
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LISTOPAD 2010 * LISTOPAD 2010 * LISTOPAD 2010

► Počátkem listopadu došlo k posunu v pracích na akci Čistá Jizera a ke změně dopravních ome-
zení.  Od 5. listopadu 2010 byla provizorně zprovozněna část  ulice 5. května (od křižovatky s ulicemi Hu-

sova a Kinského po Havlíčkovo náměstí. Zároveň došlo k zprovoznění poslední část ulice Husova (od kři-

žovatky s ulicí Rokycanova po křižovatku s ulicí 5. května). Bylo tedy možné zajíždět do lokality ulic Husova,  

Žižkova, vilové čtvrti a lokality „Kasárna“ přímo z náměstí Českého Ráje, ulicí 5. května křižovatkou „U Bo-

rovičků“.   Tato úprava byla plánována přes zimní měsíce, kdy nelze provádět povrchové práce, s tím, že na 

jaře pak proběhne dokončení zmíněného úseku.

► Ve dnech 2. až 7. listopadu se konalo mistrovství světa v kickboxu  ve španělském Alicante. Závo-

dili i sourozenci Petr a Jan Kazdovi, členové turnovského klubu IMPACT kickboxing.  Petr Kazda startoval ve  

váhové kategorii do 81 kg a získal titul mistra světa! Jan Kazda ve Španělsku nastoupil ve váhové kategorii  

do 91 kg, avšak ve finále prohrál nejtěsnějším rozdílem na body s domácím borcem. Získal tedy krásnou 

stříbrnou medaili.

► Ve dnech 5. - 7. listopadu proběhlo v Liberci mistrovství světa a Světový pohár Preciosa World  
Dance Latino 2010.  Akce se zúčastnili  tanečníci  z 21 zemí a fandilo jim zhruba 3 tisíce diváků. Nejú-

spěšnější výpravou za Českou republiku byla Taneční a pohybová škola ILMA Mgr. Šulcové, která získala  

celkem 12 zlatých, 4 stříbrné a 3 bronzové medaile.

► Město Turnov – Odbor cestovního ruchu si přivezl první místo z mezinárodní soutěže  3. ročníku 
Ceny Euroregionu Neisse-nisa-Nysa 2010.  Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 28 přeshraničních 

partnerství, ucházející se o prvenství v jednotlivých kategoriích. Město Turnov získalo první místo v kategorii  

Cestovní ruch a sport. Oceněna byla dlouhodobá spolupráce na projektech v cestovním ruchu s partnerským 

městem Jawor, především  společný projekt na židovské téma: „Společná paměť, společná budoucnost – ži-

dovské památky česko – polského příhraničí“. V rámci tohoto projektu proběhla setkání škol i odborníků, byla 

vyhlášena soutěž a realizována výstava, vydána zajímavá publikace a  leták o Židovských památkách Čes-

kého ráje. V rámci projektu došlo  k úpravě webových stránek synagogy Turnov. Na tento úspěšný projekt 

chceme navázat v dalším roce. Již byl podán společně s polským partnerem projekt: „Kulturní dědictví česko 

– polského příhraničí“.

► 6. listopadu 2010 se uskutečnila každoroční burza středních škol. V budově Integrované střední ško-

ly v Alešově ulici proběhla prezentace nabídek středních škol z okresů Semily, Liberec, Jablonce nad Nisou, 

Jičína a Mladé Boleslavi. Zúčastnili se i zástupci zaměstnavatelů.

► Ve čtvrtek 8. listopadu se sešla ustavující schůze zastupitelstva města po volbách.  Výchozí situace 

jednání byla následující:

52



Poř. Politické uskupení Počet  
mandátů

Kandidáti dle počtu hlasů

1  Nezávislý blok 7  Maierová Hana, PhDr.

 Tomášek Jiří, MUDr.

 Kordová Eva

 Zikuda František

 Tomsa Tomáš, Ing.

 Hrubý Martin, MUDr.

 Hocke Tomáš, Ing.

2  Občanská demokratická strana 6  Špetlík Otakar, Mgr.

 Frič Jaromír, Mgr.

 Hozdecký Aleš

 Sláma Tomáš, Ing.

 Mitáček Lumír, MUDr.

 Pekař Jaromír, Ing.

3 - 4  Česká strana sociálně demokratická 4  Kratochvíl Milan

 Červinková Šárka

 Hudec Tomáš

 Rezler Jiří

3 - 4  Turnovská koalice 4  Jarolímek Otto, RNDr. CSc.

 Pokorná Martina, Mgr.

 Kunetka Ivan

 Berndt Jan, MUDr.

5  TOP 09 3  Hodík Daniel, MUDr.

 Brož René, Mgr.

 Soudský Petr, Ing.

6 - 8  KDU - ČSL 1  Halama Ondřej, ThMgr.

6 - 8  Komunistická strana Čech a Moravy 1  Svobodová Alena, doc. PhDr. CSc.

6 - 8  Věci veřejné 1  Jiránek Karel

Dle výsledků voleb, povolebních jednáních a vzdání se mandátu některých kandidátů bude zastupitelstvo v 

příštím období pracovat v následujícím složení (řazeno dle abecedy):

Jméno Politické uskupení

1 Červinková Šárka ČSSD

2 Frič Jaromír, Mgr. ODS

3 Halama Ondřej, ThMgr. KDU-ČSL

4 Hocke Tomáš, Ing. Nezávislý blok

5 Hodík Daniel, MUDr. TOP 09

6 Hozdecký Aleš ODS

7 Hrubý Martin, MUDr. Nezávislý blok

8 Hudec Tomáš ČSSD

53



9 Jarolímek Otto, RNDr., CSc. Turnovská koalice

10 Jiránek Karel VV

11 Kordová Eva Nezávislý blok

12 Kratochvíl Milan ČSSD

13 Kunetka Ivan Turnovská koalice

14 Maierová Hana Nezávislý blok

15 Mitáček Lumír, MUDr. ODS

16 Pekař Jaromír ODS

17 Pokorná Martina, Mgr. Turnovská koalice

18 Rezler Jiří ČSSD

19 Romany Zdeněk, Ing. TOP 09

20 Sláma Tomáš, Ing. ODS

21 Soudský Petr, Ing. TOP 09

22 Svobodová Alena, Doc. PhDr., CSc. KSČM

23 Špetlík Otakar, Mgr. ODS

24 Tomsa Tomáš, Ing. Nezávislý blok

25 Tomášek Jiří MUDr. Nezávislý blok

26 Ulrich Jan, Bc. Turnovská koalice

27 Zikuda František Nezávislý blok

Dále byli na zasedání zvoleni starosta a místostarostové.  Starostkou města se stala opět PhDr. Hana 
Maierová, místostarosty Mgr. Otakar Špetlík a Ing. Jaromír Pekař. 
Počet členů rady města byl stanoven opět na devět, zvoleni byli:  ThMgr. Ondřej Halama, MUDr. Martin 
Hrubý, Karel Jiránek, Eva Kordová, Ing. Tomáš Sláma, František Zikuda a vedení města PhDr. Hana 
Maierová, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař.
Také počet členů finančního výboru zůstal na devíti a zvoleni byli: Ing. Václav Hájek, Karel Jiránek, Ing. Ja-

roslav Knížek, Jiří Kubíček, Jiří Rezler, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Tomáš Sláma, Ing. Lumír Šubert, Tomáš 

Veber. Předsedou finančního výboru byl pro příští období zvolen Ing. Tomáš Sláma.
Dále bylo zvoleno sedm členů kontrolního výboru: Dagmar Brabcová, Václav Fanta, Ing. Anna Holasová, 

Ing. Petr Soudský,  Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc., Jiří Vele, Jindřich Zeman, Dis. Předsedou kontrolní-

ho výboru byla zvolena  Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc.
Ustavující zasedání zastupitelstva města zároveň určilo členy, kteří mohou oddávat: Šárka Červinková, Mgr. 

Jaromír Frič, Aleš Hozdecký, Eva Kordová, Milan Kratochvíl, a členové vedení města PhDr. Hana Maierová, 

Mgr. Otakar Špetlík a Ing. Jaromír Pekař. 

► 16. listopadu byl do Turnova převezen k restaurování velmi zvláštní a historicky cenný předmět -  
cínová rakev Tychona de Brahe.  Práce byla svěřena firmě pana Milana Zdeňka, absolventa turnovské 

SUPŠ. Rakev pochází z roku 1901, kdy byly ostatky slavného vědce a astrologa vyzvednuty a zjištěno, že  

původní dřevěná rakev se již rozpadla. Novou schránku vytvořil mistr Scheller ze známé pražské rodiny cí-

nařů. Rakev byla v Turnově zbavena cínového moru (jakési obdoby rzi u železa) a nakonzervována.
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► 18. listopadu se konal 11. ročník recitační soutěže Poetika. Vzhledem k návaznosti na státní svátek 

byla účast trochu menší než v loňském roce, přesto 50 účastníků je velký úspěch a důkaz, že mládež se za -

jímá i o tuto činnost. Soutěž probíhala tradičně ve třech kategoriích (6-9 let, 10-13 let, 14-17 let). Sobotní  

galakoncert doplnili svým vystoupením B. Jírová, J. Hlaváčová a L. Vokoun. Více se o Poetice 2010 dočtete 

v kapitole VII. Kultura.

► Ke dni 19.11.2010 byly definitivně dokončeny stavební práce v ulicích Vejrichova a Tázlerova, kde 

od srpna  probíhala realizace rekonstrukce povrchů komunikace a chodníků. Stavební ruch v Tázlerově a 

Vejrichově ulici začal již na přelomu dubna a května letošního roku. V první fázi zde probíhala kompletní re-

konstrukce kanalizace, včetně nutných přeložek ostatních sítí. Následně byla ve 32. týdnu 2010 zahájena 

navazující investice – Komplexní rekonstrukce ulic Vejrichova a Tázlerova. Tuto rekonstrukci realizovala na 

základě výběrového řízení firma K&N Pardubice. Součástí akce bylo vytvoření plnohodnotného dlážděného 

chodníku v šířce cca 1,5m (na několika místech bude tato šířka zmenšena z důvodu stávající zástavby),  

změna povrchu komunikace na dlážděnou, nové veřejné osvětlení, parkovací místa, městský mobiliář a ve-

řejné osvětlení. Důvodem pro realizaci akce byla jednak právě probíhající realizace projektu „Čistá Jizera – 

město Turnov“, která měla za následek velké výkopové práce ve zmíněných ulicích, ale také dosavadní 

špatný technický stav a nekoncepční dopravní řešení těchto ulic. Cílem akce byla komplexní rekonstrukce 

obou ulic a jejich začlenění do historického rázu centra města. 

► 20. listopadu se konala na Střelnici oslava 100. výročí lyžařství v Turnově.  Samozřejmě, že se tu ly-

žovalo i dříve, místní krajina k tomu přímo vybízí. V listopadu 1910 však vyšla tiskem první zpráva o spor-

tovním klubu se stanovami schválenými c. k. místodržitelstvím, jehož součástí byl i lyžařský odbor. Tehdy 

noviny psali o kurzu lyžařů na Ještědu. Turnovští však dlouhá desetiletí jezdili hlavně na Kopaninu. Po roce 

1948 byl u Zrcadlové kozy postaven skokanský můstek pro mládež. Od roku 1970 se datuje veřejná lyžařská 

škola, rozkvět klubu nastal v oddílu sjezdařů i běžkařů. Dodnes vzpomínáme na na jména vynikajících spor-

tovců, organizátorů a propagátorů lyžování - Míla Kopal, František Bursa, Bořek Novák, Zdeněk Pernica, Jan 

Hrazdira, Dušan Syrotiuk a mnoho dalších. Většina z nich je zapsána do Zlaté knihy turnovského sportu i do  

srdcí svých následovníků. 

► V noci ze 24. na 25. listopadu zaznamenalo Turnovsko první větší sněžení, kdy sněhový poprašek 
zůstal ležet i během následujícího dne. Od loňského roku platí, že za údržbu a úklid chodníků zodpovídá 

Město, tedy Technické služby Turnov. A už v listopadu měly plán, jak obstát v péči o cca 80 km městských  

komunikací. Loňská zima stála zhruba 3,7 mil. Kč, počítalo se s podobnou cifrou, asi 700 tunami inertního 

posypu a dodávky posypové soli dle vyžádání. Plán údržby byl stanoven tak, aby na hlavních tazích byla 

uklizena silnice a chodník alespoň po jedné straně.

► Ve čtvrtek 25. listopadu zveřejnil Krajský úřad Libereckého kraje plánovaný postup reformy vzdě-
lávání ve středních školách.  O školské reformě se již hovořilo delší dobu, především s ohledem na demo-

grafický vývoj. V našem kraji se odhaduje obsazení kapacity středních škol ve výhledu 7 - 8 let na 64% . Kraj  

v roce 2010 zřizoval 38 středních škol s kapacitou téměř 26 tisíc míst. V e školním roce 2010/11 zde stu-
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dovalo 18,5 tisíce studentů, tedy bylo využito cca 71% celkové kapacity. V Turnově by měly reformu přežít 

všechny současné střední školy. Otázkou zůstává nedořešené sloučení Obchodní akademie a Hotelové ško-

ly a Integrované střední školy. Logiku mělo původně plánované vybudování školního komplexu v bývalých 

kasárnách ve Zborovské ulici a výměna budovy z Krajem za budovu ISŠ v Alešově ulici, kde by byla daleko  

pohodlnější základní škola. Další kroky by měly být podniknuty po připomínkování v únoru 2011.

► První adventní neděle připadla letos na 28. listopadu. Toho dne se na Náměstí Českého  ráje ko-
nalo tradiční Rozsvícení vánočního stromu. Letos se na náměstí rozzářila douglaska kanadská, která stá-

la v sídlišti Přepeřská a začala svou velikostí ohrožovat domy. Program podvečera zahájily fanfáry, koledy a 

vánoční písně v podání Žesťového souboru ZUŠ Turnov pod vedením Jiřího Richtra. Slovem návštěvníky 

přivítala moderátorka Eva Kordová a paní starostka dr. Hana Maierová, která rozsvítila první svíčku na ad-

ventním věnci. Poté vystoupili členové dramatického kroužku ze ZŠ Skálova pod vedením paní učitelky Jany 

Kepkové, a zinscenovali návštěvu kostýmovaných adventních postav, doprovázených anděli a čerty. Svatý 

Mikuláš tradičně rozsvítil strom a poté se dvojice andělů a pekelníků rozešly s nadílkou mezi děti. Na jevišti 

je vystřídali učitelé ze ZUŠ Jaroslav Kotek a Petr Kostka se zpěvačkou  Veronikou  Mirekovou, s nimiž si 

všichni přítomní si zazpívali koledy. Počasí bylo vcelku příznivé, takže náměstí bylo plné (odhaduje se 1500 

lidí) a připravených 1000 dárečků bylo rozdáno beze zbytku. Asi hodinu před začátkem se začalo prodávat 

občerstvení, které po loňském vzoru zajistili  profesionální prodejci, takže se na každého dostalo.

► V pondělí 29. listopadu proběhlo v hasičárně na Bukovině slavnostní předání části stavby Čistá 
Jizera –  město Turnov Rekonstrukce kanalizace Kobylka,  Bukovina,  Dolánky a doplňující  stavby 
Města Turnov v uvedených lokalitách.  V rámci této akce byly provedeny následující práce:

Kobylka 

‐ oprava propustku pod krajskou komunikací a dešťové kanalizace včetně vyčištění (45 m) a opravy vodní 

nádrže. Náklady ve výši 271 tis.Kč 

Bukovina 

‐ oprava dešťového žlabu na Trhovce je významným prvkem regulace dešťových vod oblasti Bukovina 

včetně přeložky kabelů Telefónica O2. Práce byly poničeny po přívalových deštích r. 2009, takže celkové 

náklady se vyšplhaly  na 2.033 tis. Kč 

‐ veřejné osvětlení – vzhledem k překládce kabelů elektrického vedení a plánovanému zrušení stávajících 

sloupů bylo nutné zrealizovat nové veřejné osvětlení s vlastními stožáry. Náklady ve výši 1.291 tis. Kč 

‐ revitalizace zeleně u kostela a výstavba opěrné zídky, omlazení stromové aleje U Jána. Bylo  vysazeno 

celkem 47 vzrostlých stromů o obvodu kmínku 12/14 cm, z toho 30 třešní ptačích a 17 ovocných třešní. 

Výsadbu provedla firma DIKÉ ZAHRADY s.r.o.  Náklady ve výši 278 tis. Kč 

Dolánky 

‐ celková oprava účelové komunikace na Loužek položením nových asfaltů v délce 2,6 km. Komunikace 

je zahrnuta do cyklotrasy Jizera, která je postupně budována podél celého toku Jizery.  Náklady ve výši 

2.683 tis. Kč 
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Blížící se zimní období nepřeje venkovním a zemním pracím, v listopadu probíhaly ještě následující akce z 

rámci Čisté Jizery:

– ulice Antonína Dvořáka, horní část – výkopové práce směrem k restauraci

– ulice Zborovská – přípravné práce mezi ulicí Lidickou a Zelenou cestou

► Od  pondělka 29.  listopadu byla  tradičně  zřízena  pobočka Ježíškovy vánoční  pošty.  Pro  děti  i 

dospělé byla otevřena až do 20. prosince, a to v Regionálním turistickém informačním centru  na náměstí 

Českého ráje ve všední dny od 8 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. Každý odesílatel obdržel potvrzení  

o předání dopisu a malou pozornost. 
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PROSINEC 2010 * PROSINEC 2010 * PROSINEC 2010
► Strom splněných přání opět fungoval od počátku adventu až do 21. prosince zásluhou paní Vladi-
míry Parákové v restauraci U muzea ve Skálově ulici.   Pro dárce bylo připraveno 150 přání vánočních 

dárků pro děti z dětských domovů, hlavně  v Libereckém kraji. 

► 4. prosince byly na zámku Sychrov uděleny ceny Praemium Bohemiae 2010. Cena je udělována od 

roku 2001 vždy v den narozenin českého mecenáše a filantropa Bohuslava Jana Horáčka, který cenu pro  

studenty založil. Letošní setkání bylo uskutečněno po šest let trvajícím dědickém sporu, kdy byla podepsána 

smlouva mezi vedením Nadace B. J. Horáčka Českému ráji a správci trustu založeného panem Horáčkem. 

V roce 2010 bylo oceněno celkem 20 studentů z celé České republiky.  První cenu, ke které náleží odměna 

30 tisíc korun, získal student gymnázia David Klaška z Brna za zlatou medaili na mezinárodní olympiádě v 

informatice v Kanadě a bronzovou medaili na matematické olympiádě v Kazachstánu. Z našeho kraje byl 

oceněn Jan Polášek z gymnázia v Turnově, který získal 3. místo na  mezinárodní olympiádě v informatice v 

Kanadě.

► Od úterý 7. prosince bylo pro novou sezónu otevřeno  kluziště s umělým ledem u nádraží. Navzdo-

ry rozmarům počasí bylo otevřeno až do jarních prázdnin a otevírací doba byla ve všední dny od 13:00 do 

17:00, o víkendech od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:30. Ceny vstupenek byly v roce 2010 - 2011 následu-

jící:

- děti 25,- Kč, za permanentku na 12 vstupů 250,- Kč

- dospělí 30,- Kč, za permanentku na 12 vstupů 300,- Kč 

- Rodina (3 členové, z toho aspoň jeden starší 18 let) - 20,- Kč

V sezóně 2010/2011 byly zavedeny některé novinky. Občerstvení "U ledu" bylo otevřeno vždy v otevírací 

době pro veřejnost a nabízelo klasický sortiment: limonády, párek v rohlíku, čaj, grog, svařák a další. 

Byly zavedeny permanentní vstupenky na 12 vstupů za 300,-Kč pro dospělé a 250,-Kč pro děti, tedy  za 10 

vstupů a 2 zdarma a také rodinné vstupenky za 20,-Kč.  Podrobnosti se dočtete v kapitole IX. Sport

► V průběhu třetího adventního víkendu, tedy od pátku 10. do neděle 12. prosince se na náměstí 
Českého ráje konaly tradiční Turnovské vánoční trhy.  Letošní 12. ročník byl ojedinělý v rozsahu - po 

technických úpravách byly trhy rozšířeny i na druhou polovinu náměstí, zúčastnilo  asi 80 prodejců, k dostání 

byly zejména drobné dárky a vánoční zboží – ozdoby, perníčky, keramika, hračky, umělecké předměty, ple-

tené zboží, ale samozřejmě i jmelí a vánoční stromky. Bohatý výběr tradičního občerstvení tvořily teplé nápo-

je nejrůznějšího druhu (a stupňů alkoholu),  dále sele na rožni,  pečená šunka na rožni,  klobásky,  štrůdl, 

vánoční štola.... Na krytém jevišti po celé tři dny probíhal kulturní program, opět kombinovaný z místních 

souborů a školních kroužků  a z dovezené profesionální kultury.  Počasí se nám trochu pomstilo - v pátek 

bylo větrno, v sobotu pršelo, takže nateklo do zvukové aparatury a jeden program (Vánoční kabaret divadla  

Andromeda) musel být zrušen. V neděli pak chumelilo.  Program je podrobně popsán v kapitole VII. Kultura.
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► Posledním sportovním podnikem roku byl tradiční Silvestrovský běh sídlištěm,  který se letos ko-
nal po 37.  Hlavním pořadatelem byla opět Žlutá ponorka v osobě Mgr. Karla Štrincla, připojily se také Tě-

lovýchovně sportovní klub a AC Turnov. Hlavní závod se běžel na 5 500 metrů v pětistupňovém mrazu a na 

uklouzané trati, přesto byl překonán rekord z roku 2000.  Vítězem hlavního závodu mužů do 39 let se stal 

David Kučera z ABK Liberec, druhé místo vybojoval Jiří Čivrný ze Semil a třetí, bronzovou příčku Jan Titěra z 

Jablonce nad Nisou. Podrobnější informace naleznete v kapitole IX. Sport.

► Poslední den roku byl tragický co se týká nehod a úrazů. Ačkoli je zimní lezení ve skalním městě za-

kázáno, skupina horolezců si to namířila k Majáku. 27letý muž uklouzl a zřítil se ze 60 metrů. Přivolaní zá-

chranáři již nemohli pomoci. Podle celostátních statistik zahynulo o silvestrovské noci 9 lidí, 24 se zranilo.  

Častou příčinou byl alkohol a pyrotechnika. Přímo v noci na Nový rok byl podle turnovské policie ve městě  

vcelku klid a k dalším tragédiím nedošlo.

►  Ke konci roku skončil také společný projekt Naučné stezky v česko - polském pohraničí v celkové 

výši nákladů téměř  9,5 milionu korun. Z toho 85% bylo hrazeno z Operačního programu přeshraniční spolu-

práce a 5% ze státního rozpočtu. V rámci projektu vznikly tyto stezky:

- Kamenářská stezka

- Významné osobnosti Turnova

- Po stopách židovství

- Zámecká stezka (rozšíření a rekonstrukce

Na těchto místech byly vybudovány:

- železobetonová lávka přes náhon Jizery

-revitalizace pěší stezky od Kotlerova nábřeží do Dolánek

- dva informační zvukové panely s různými jazykovými mutacemi a dvacet informačních tabulí psaných

Další aktivity v rámci projektu směřovaly k podpoře cestovního ruchu.

► K celoročním statistikám patří ekonomická situace města a výše zadlužení Turnova. Ze zprávy fi-

nančního odboru Města vybírám nejzajímavější čísla: 

 - K 31.12.2010 byl stav účtu Města +45 mil. Kč

 - Dlouhodobé úvěry většinou na investiční akce byly otevřeny ve výši na 89649 tis. Kč 

 - Dluh na jednoho obyvatele se snížil ze 7407 na 6239 Kč

V průběhu prvního čtvrtletí 2011 se zadlužení zvýší o 20 mil. na akci Čistá Jizera.

► Na konci každého čtvrtletí zápisu roku 2010 je uveden vývoj nezaměstnanosti v těchto dílčích ob-
dobích. Jak dopadl tento důležitý ukazatel v rámci roku vyplývá z následujících řádků a tabulek: 
Ke konci roku 2010 úřady práce působící na území Libereckého kraje evidovaly 25 653 uchazečů o 
zaměstnání. Ve srovnání s předchozím měsícem byl vykázán nárůst o 1 839 osob (tj. o 7,7 %), ve srovnání 

s prosincem 2009 pak uvedený údaj poklesl o 620 osob (2,4 %). Míra registrované nezaměstnanosti k uve-

denému datu opět překročila 10% hranici a činila 10,54 %. Meziměsíčně se zvýšila o 0,82 procentních bodů,  

meziročně poklesla o 0,70 procentních bodů a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byla vyšší o 0,97  

59



procentních bodů. Meziměsíční zvýšení míry registrované nezaměstnanosti se projevilo i ve všech okresech 

Libereckého kraje – v okrese Česká Lípa o 1,23 procentní body na 12,38 % (nejvyšší meziokresní hodnota), 

v okrese Jablonec nad Nisou o 0,57 procentních bodů na 10,02 %, v okrese Liberec o 0,70 procentních bodů 

na 10,12 %. V okrese Semily nezaměstnanost vzrostla o 0,83 procentní body na 9,65 % a zůstal tak jediným 

okresem s úrovní pod 10 %, což ho při srovnání míry registrované nezaměstnanosti ve všech 77 okresech 

České republiky zařadilo na 30. pozici. Okres Jablonec nad Nisou obsadil 35. pozici, okres Liberec 38. pozi-

ci, okresu Česká Lípa patří 59. místo. 

Míra registrované nezaměstnanosti žen v Libereckém kraji k 31. 12. 2010 dosáhla 12,46 % a oproti předcho-

zímu měsíci vzrostla o 0,60 procentních bodů. Míra registrované nezaměstnanosti mužů se také zvýšila, a to 

o 0,98 procentních bodů na 9,13 %.

V rámci republiky si však Liberecký kraj polepšil, jak dokládá následující graf:
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Český statistický úřad vydal rozšířené porovnání údaje o nezaměstnanosti za uplynulých deset let:

Vybrané údaje za Liberecký kraj - nezaměstnanost 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nezaměstnaní celkem (tis. 
osob)1) 13,3 13,4 10,1 13,1 14,0 14,0 16,5 12,8 9,7 16,8 15,1 

z toho ženy 6,6 7,8 6,1 8,0 7,5 8,3 9,3 7,6 4,9 7,8 8,2 

Obecná míra nezaměstnanosti 
celkem (%) 6,2 6,2 4,7 6,1 6,4 6,5 7,7 6,1 4,6 7,8 7,0 

 muži 5,6 4,8 3,4 4,3 5,3 4,6 5,9 4,4 4,0 7,3 5,5 

 ženy 6,8 8,0 6,4 8,4 7,7 8,8 10,0 8,2 5,5 8,5 8,9 

Neumístění uchazeči 
o zaměstnání celkem2) 14 016 15 987 19 334 21 065 20299 18 923 17 258 14 566 16 605 26 273 25 653 

z toho     dosažitelní .  .  .  .  18 854 17 634 15 988 13 522 15 709 25 787 24 913 

ženy 7 320 8 136 9 832 10 942 10 650 10 056 9 257 8 027 8 577 13 043 12 867 

občané se zdravotním 
postižením 2 144 2 324 2 643 2 968 3 042 2 946 2 636 2 506 2 658 3 180 3 138 

absolventi škol a mladiství 1 671 2 123 2 177 2 037 1 632 1 361 1 229 978 1 112 1 560 1 390 

evidovaní 12 a více měsíců 4 618 4 459 5 825 7 439 7 736 7 099 6 155 4 927 4 080 5 992 8 591 

Míra registrované 
nezaměstnanosti 
celkem (%)3)

6,44 7,35 8,68 9,48 8,22 7,73 7,04 6,05 6,95 11,24 10,54 

     muži .  .  .  .  7,11 6,50 5,83 4,85 5,88 9,95 9,13 

     ženy .  .  .  .  9,62 9,32 8,66 7,67 8,39 12,95 12,46 

Volná pracovní místa 3 649 2 677 1 908 1 785 2 547 2 425 3 648 4612 2 279 1 201 1 417 

1) Výběrové šetření pracovních 
sil, roční průměry
2) podle úřadů práce, stav k 31. 
12.
3) od roku 2004 nová metodika (výpočet z dosažitelných 
uchazečů, pracovní síla včetně cizinců)

► Statistika kriminality na Turnovsku vykázala za rok 2010 mírné  snížení počtu kriminálních činů, 
avšak nižší objasněnost.  V roce 2010 bylo evidováno celkem 517 trestních událostí ( tj. o cca 10% méně 

než loni)  s celkem 545 trestnými činy, z nichž bylo objasněno 256, což je 46,97% (proti loňským 57,43%). 

Přímo ve městě Turnově se jednalo o 339 trestných činů, což je 62% z celkového počtu.   Podíl z celkové kri-

minality v okrese Semily činí dlouhodobě 35 - 38%, což je dáno zejména dobrou dopravní dostupností z 

větších populačních center s vyšší kriminalitou.  Potěšující je výrazný pokles kriminality týkající se vozidel - 

bylo odcizeno 56 vozidel (oproti loňským 63) a vloupání do vozidel bylo v roce 2010 zaznamenáno 35, což je 

drobný nárůst. Majetková trestná činnost byla bohužel stále vysoká a její objasněnost se pohybovala pouze 

kolem 20%. Tato kapitola obsahuje zejména vloupání do objektů, obvykle sklepů, garáží a podobně, těchto 

případů bylo evidováno 124. Dále se jedná o prosté krádeže - odcizení jízdních kol na ulici, barevných kovů, 

krádeže v prodejnách, těchto případů bylo 188. Násilná trestná činnost zaznamenala bohužel nárůst, a to ze 

42 událostí na 49 (nárůst o 16%) s objasněností 75,5% ( oproti loňským 73,8%). Převládaly případy ublížení 

na zdraví, v 7 případech šlo o domácí násilí s vykázáním násilníka z bytu. Z hlediska páchání protiprávního 

jednání byly nejrizikovější oblasti vlakového nádraží, Nádražní ulice a sídliště, okolí nákupních center LIDL, 
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PENNY a BILLA a také některých zábavních podniků a heren (Music club GATE, Disco Magic, herna Slavia,  

Bar U Čerta. Naopak nejklidnější jsou okrajové části města Károvsko, Hruštice, Pelešany, Mašov a Bukovi-

na.

V rámci přestupkového řízení bylo řešeno 739 případů oproti loňským 860, z toho přímo v katastru města 

jich bylo rovných 500. Jednalo se zejména o oblast dopravy, kde byly přestupky  většinou řešeny blokovou 

pokutou - bylo uděleno 883 pokut v celkové hodnotě 675.700,- Kč ( loni to bylo 779 případů a bylo vybráno 

608.700,- Kč). Dále se jednalo o přestupky v oblasti občanského soužití a veřejného pořádku - zde bylo udě-

leno 27 pokut ve výši 21.600,- Kč.

(Ze zprávy Mgr. M. Drahoňovského, Policie ČR)

► Malá  statistika občanských záležitostí: v roce 2010 bylo ve 4 bězích bylo přivítáno 121 dětí ze 146 po-

zvaných ( 82,8%) a zástupci Města pogratulovali 252 jubilantům. Z pozvaných dětí bylo 79 děvčátek a 67 

chlapců.  V chlapeckých jménech po několika letech "vlády"  Janů se dočkal  nejvíce pojmenování David 

(celkem sedmkrát), těsně následován Matějem (šestkrát), o třetí místo se 4 pojmenováními se dělí jména Ja-

kub, Jan, Matyáš a Václav.  Trochu nenápadně pokračuje také trend staročeských jakoby zapomenutých 

jmen ( Antonín, František, Ladislav, Vojtěch), zároveň se ale objevují cizokrajná jména (např. Nicolas). Z dív-

čích  jmen vede jednoznačně Eliška  (sedmkrát),  na druhém místě  Ema (pětkrát),  dále  po čtyřech  poj -

menováních Aneta, Kateřina, Kristýna, Michaela a Veronika. Po delší době se začíná objevovat Anežka, 

Zuzana, Markéta a Magdaléna, z méně obvyklých a cizích jmen pak Ela, Laura, Nela, Sandra a další. Cel-

kově lze říci, že v posledních letech jsou výjimkou všichni -slavové a -mírové (Miroslav, Stanislav, Jaromír,  

Drahomíra...)

Podle zásad komise pro občanské záležitosti jsou oficiálně navštěvováni občané, kteří slaví 80., 85. a 90.  

narozeniny, poté každým rokem. V roce 2010 to bylo 119 osmdesátníků, 66 pětaosmdesátníků, 26 občanů 

slavilo devadesátiny a 41  Turnováků překročilo hranici devadesáti let, z toho dvě dámy se v letošním roce 

dožily 100. a 103. narozenin. 

Na turnovské radnici byla oslavena  zlatá a diamantová svatba.
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V roce 2010 se uskutečnily dvoje volby - do Parlamentu České republiky 28. - 29. května a komunální 
volby 15. - 16. října, jejichž průběh a ustanovení nového zastupitelstva a a dalších orgánů Města je 
popsán v úvodní kapitole.

Do října 2010 působilo v zastupitelstvu města Turnova těchto 27 zastupitelů:

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 byla 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. 

Do října 2010 působili v radě města 2010 tito členové:
Mgr. Jaromír Frič (zvolen za ODS)

ThMgr. Ondřej Halama (zvolen za KDU - ČSL)

Aleš Hozdecký (zvolen za ODS)
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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)

Komunální volby bývají z hlediska voličů nejzajímavější a také mívají nejvyšší účast voličů. V Turnově to 

tentokrát  bylo ..%. Stejně jako u parlamentních voleb byly neobvykle často využívány preferenční hlasy pro 

jednotlivé kandidáty. O přízeň voličů s utkalo osm subjektů, zvítězil Nezávislý blok se ziskem 7 mandátů, 

následován ODS se 6 mandáty, dále se umístila ČSSD a Turnovská koalice, které získaly po 4 mandátech, 3 

mandáty patří TOP 09 a po jednom získaly KDU - ČSL, KSČM a Věci veřejné. Průběh voleb a následných 

jednání je popsán v kapitole I. Průvodce rokem 2010.

Do zastupitelstvu města byli pro období 2010 - 2014 řádně zvolení tito zastupitelé:
Šárka Červinková (zvolena za ČSSD)

Mgr. Jaromír Frič (zvolen za ODS)

ThMgr. Ondřej Halama (zvolen za KDU - ČSL)

Ing. Tomáš Hocke (zvolen za Nezávislý blok)

MUDr. Daniel Hodík (zvolen za TOP 09)

Aleš Hozdecký (zvolen za ODS)

MUDr. Martin Hrubý (zvolen za Nezávislý blok)

Tomáš Hudec (zvolen za ČSSD)

RNDr. Otto Jarolímek, CSc. (zvolen za Turnovskou koalici)

Karel Jiránek (zvolen za Věci veřejné)

Eva Kordová (zvolena za Nezávislý blok)

Milan Kratochvíl (zvolen za ČSSD)

Ivan Kunetka (zvolen za Turnovskou koalici)

PhDr. Hana Maierová (zvolena za Nezávislý blok)

MUDr. Lumír Mitáček (zvolen za ODS)

Ing. Jaromír Pekař (zvolen za ODS)

Mgr. Martina Pokorná (zvolena za Turnovskou koalici)

Jiří Rezler (zvolen za ČSSD)

Ing. Zdeněk Romany (zvolen za TOP 09)

Ing. Tomáš Sláma (zvolen za ODS)

Ing. Petr Soudský (zvolen za TOP 09) 

Doc. PhDr. Alena Svobodová, DrSc. (zvolena za KSČM)

Mgr. Otakar Špetlík (zvolen za ODS)

Ing. Tomáš Tomsa (zvolen za Nezávislý blok)

MUDr. Jiří Tomášek (zvolen za Nezávislý blok)

65



Bc. Jan Ulrich (zvolen za Turnovskou koalici)

František Zikuda (zvolen za Nezávislý blok)

Do rady města byli pro období 2010 - 2014 řádně zvolení tito členové:
Mgr. Ondřej Halama  (zvolen za KDU - ČSL)

MUDr. Martin Hrubý (zvolen za Nezávislý blok)

Karel Jiránek (zvolen za Věci veřejné)

Eva Kordová  (zvolena za Nezávislý blok)

PhDr. Hana Maierová  (zvolena za Nezávislý blok)

Ing. Jaromír Pekař (zvolen za ODS)

Ing. Tomáš Sláma (zvolen za ODS)

Mgr. Otakar Špetlík (zvolen za ODS)

František Zikuda (zvolen za Nezávislý blok)

Na ustavujícím zasedání dne 8. listopadu 2010 byli zvoleni starosta a místostarostové.  Starostkou města 
se stala opět PhDr. Hana Maierová, místostarosty Mgr. Otakar Špetlík a Ing. Jaromír Pekař. 
Dále byli zvoleni výše uvedení členové rady, členové finančního výboru (rovněž devět členů)i: Ing. Václav 

Hájek, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Jiří Kubíček, Jiří Rezler, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Tomáš Sláma, 

Ing. Lumír Šubert, Tomáš Veber. Předsedou finančního výboru byl pro příští období zvolen  Ing. Tomáš Slá-
ma.
Dále bylo zvoleno sedm členů kontrolního výboru: Dagmar Brabcová, Václav Fanta, Ing. Anna Holasová, 

Ing. Petr Soudský,  Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc., Jiří Vele, Jindřich Zeman, Dis. Předsedou kontrolní -

ho výboru byla zvolena  Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc.
Ustavující zasedání zastupitelstva města zároveň určilo členy, kteří mohou oddávat: Šárka Červinková, Mgr. 

Jaromír Frič, Aleš Hozdecký, Eva Kordová, Milan Kratochvíl, a členové vedení města PhDr. Hana Maierová, 

Mgr. Otakar Špetlík a Ing. Jaromír Pekař. 

Kompetence starosty a místostarostů pro období 2010 - 2014
► PhDr. Hana Maierová,starostka:  rozvoj města a správy majetku, oddělení památková péče,  kancelář 

tajemníka a odbor správní - kontrola, odbor cestovního ruchu, Hrad Valdštejn, Technické služby Turnov, 

s.r.o., Vodohospodářské sdružení, poskytuje informace sdělovacím prostředkům a je zodpovědná za styk s 

veřejností, za zákona řídí povodňovou komisi, předsedá letopisecké komisi. 

Zastupuje město ve Sdružení obcí Libereckého kraje, ve SMOČR v oblasti rozvoje, Svazu historických měst 

a sídel a v Mikroregionu Jizera.

► Ing. Jaromír Pekař, místostarosta: finance, odbor  sociálních věcí a odbor dopravní, Sbor hasičů města 

Turnova, Panochova nemocnice, s.r.o., Městská teplárenská Turnov, s.r.o., Nempra, s.r.o.

Zastupuje město  ve SMOČR v financování, v Euroregionu Nisa, Mikroregionu Jizera a v dozorčí radě VHS.

► Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta: školství, kultura, sport, životní prostředí, zahraniční spolupráce, 

Městská knihovna Antonína Marka, Kulturní centrum Turnov, s.r.o., Městská sportovní Turnov, s.r.o., zastu-

puje město v Mikroregionu Jizera a v TST z hlediska záležitostí  životního prostředí.
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Komise a výbory města
KOMISE RADY MĚSTA TURNOVA
Komise zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány Rada města Turnova. Komise, v jejichž čele stojí podle 

nově přijatého pravidla členové zastupitelstva, tvoří odborníci na jednotlivá odvětví, a to jak z řad dalších za-

stupitelů, tak i z řad ostatních občanů města. Tyto komise mají za úkol posuzovat, popřípadě navrhovat dílčí 

odborné návrhy spojené s chodem města, avšak, až na výjimky, bez pravomocného rozhodovacího aktu. Tím 

i nadále zůstávají rozhodnutí rady města či zastupitelstva. Na jednotlivé členy komisí nebo jejich předsedy se 

mohou běžní občané obracet se svými problémy, požadavky a radami, tak jako na členy rady či zastupitel-

stva. Jednání komisí se řídí platným jednacím řádem, který byl schválen radou města 25. 4. 2001 a je k dis-

pozici 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 volebního období došlo k některým změnám, takže komise pracovaly téměř do konce roku 

2010 v následujícím složení:

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

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 
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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, Paed.Dr. Jaroslava Dudková, Ing. Michaela Omová, MUDr. Václav Severa, Šárka 

Salabová, Mgr. Jaromír Frič, RNDr. Tomáš Řídkošil, Naďa Šolcová, Mgr. Václav Zakouřil, Mgr. Roman Mareš 

Komise pro 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

Noví členové komisí pro volební období 2010 - 2014 byli radou jmenováni na řádném zasedání dne 20. 

prosince 2010, a to následovně:

Komise kulturní
ThMgr. Ondřej Halama,Jana Adamová, Mgr. René Brož, MgA. Lukáš Hajn, Mgr. Petr Haken, PhDr. Vladimíra 

Jakouběová, Jiří Kohoutek, Eva Kordová, Mgr. Petr Kučera, Dagmar Landrová, Bohuslav Mgr. Lédl, PhDr. 

Hana Maierová, PhDr. Vratislav Mareš, Mgr. Otakar Špetlík, Petr Záruba
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Komise škodní a likvidační
Mgr. Jaromír Frič, Ivan Boháč, Ing. Anna Holasová, Richard Mochal, Vladimíra Vávrová

Komise sportovní
František Zikuda, Mgr. René Brož, Petr Bydžovský, Jiří Duda, Ing. Milan Hejduk, Ing. Tomáš Hocke, Tomáš 

Hudec, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Martin Junek, Jan Kazda, Jan Konejl, Jindřich Kořínek, Pavel Mikeš, 

Mgr. Aleš Mikl, Jakub Oma, Mgr. Filip Stárek, Mgr. Otakar Špetlík, Jiří Šteffan, Mgr. Karel Štrincl, Ing. Lumír 

Šubert, Jiří Vele, Svatopluk Vorel, Jana Zajícová, Ing. Jaroslav Zahrádka, Tomáš Zajpt

Komise dopravní
František Zikuda, Ing. Jiří Bubák, Jaroslav Frýda, Otakar Grund, Ing. Tomáš Hocke, Pavel Charousek, Mi-

roslav Jech, Ing. Jan Otmar, Ing. Jaromír Pekař, Milan Pekař, Libor Preisler, Ing. Zdeněk Romany, Ing. To-

máš Roubíček, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Petr Štěpánek, npor. Mgr. Václav Švihel, Bc. Pavel Vaňátko, Ing. 

Jana Veberová, Jiří Vocásek, Josef Vojtíšek

Komise pro městskou památkovou zónu
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. René Brož, PhDr. Miroslav Cogan, Ing. Petr Chval, Břetislav Jansa, Miroslav Jirčák, 

Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jiří Mašek, Mgr. Jana Panáčková Feixová, Ing. Josef Pekař, Karel 

Sekený, ak. mal. Václav Žatečka

Komise pro výchovu a vzdělávání
Mgr. Jaromír Frič, Bc. Zbyněk Báča, Mgr. René Brož, Mgr. Zdeňka Čiháková, Bc. Radek Drašnar, Mgr. Ivo 

Filip, Eva Kordová, Milan Kratochvíl, Mgr. Jana Leitnerová, Mgr. Michal Loukota, Mgr. Roman Mareš, Ing. 

Jana Rulcová, Doc. PhDr. Alena Svobodová, Mgr. Stanislava Šmucrová, Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. Karel 

Štrincl, Mgr. Jaroslava Štoudková

Komise pro zahraniční vztahy
Aleš Hozdecký, PhDr. Miroslav Cogan, Paed. Dr. Jaroslava Dudková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. Jan Grégr, Mgr. 

Roman Mareš, Šárka Salabová, MUDr. Václav Severa, Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. Václav Zakouřil

Komise pro rozvoj, správu majetku a stavební otázky
Ing. Tomáš Hocke, Ing. Vratislav Balounek, Ing. Milan Carda, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. Petr Čepický, Ing. 

Petr Chval, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Ing. Jindřich Jeníček, PhDr. Hana Maierová, Ing. Pavel Marek, Ing. 

Jaromír Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Miloslav Šorejs, Ludmila Těhníková, RNDr. Miroslav Varga, Ing. 

Petr Veselý, Ing. Eva Zakouřilová František Zikuda

Komise pro občanské záležitosti
Eva Kordová, Jana Adamová, Jarmila Bažantová, Jana Čejková, Eva Dudová, Ing. Jaromír Ducháč, Mgr. 

Petra Houšková, Pavel Charousek, Karel Janák, Mgr. Hana Kocourová, Dagmar Landrová, PhDr. Hana 

Maierová, Marie Meixnerová, Ing. Josef Pekař, Božena Zajíčková, Jan Zárybnický
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Komise letopisecká
PhDr. Hana Maierová, Bc. René Brož, Pavel Charousek, Dalibor Sehnoutka

Komise pro Zdravotně sociální služby
MUDr. Jiří Tomášek, Bc. Jaroslav Cimbál, MUDr. Dana Drbohlavová, Iva Jirčáková, Mgr. Hana Kocourová, 

Martina Míková, DiS., Ing. Jaromír Pekař, MUDr. Daniel Pospíšil, Bc. Drahomíra Staňková, Michaela Zadra-

žilová

Komise sociální a bytová
Milan Kratochvíl, Ivan Boháč, Bc. Jaroslav Cimbál, MUDr. Jana Čepková, Vladislava Ejemová, Irena Holiday, 

Mgr. Petra Houšková, Břetislav Jansa, Luďka Kanclířová, Mgr. Hana Kocourová, Marie Macháčková, Mi-

chaela Miková, DiS., Ing. Jaromír Pekař, Ludmila Těhníková

Komise pro životní prostředí
Ing. Tomáš Tomsa,Mgr. Miroslav Beran, Ing. Petr Halama, Bc. Miroslav Hladík, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., 

Eva Kohoutková, Ing. Hana Malá, Ing. Jan Mertlík, Ing. Milena Pekařová, Iveta Sadecká, Romana 

Strnadová, Ing. Miloslava Šípošová Mgr. Otakar Špetlík

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. Výbory zastupitelstva pracovaly 

téměř  do konce roku 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 

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 8.11.2010 byli zvoleni i předsedové a členové těchto výborů:

Výbor kontrolní:
Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. - předsedkyně,  Dagmar Brabcová, Václav Fanta, Ing. Anna Holasová, 

Ing. Petr Soudský,  Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc., Jiří Vele, Jindřich Zeman, Dis.

Výbor finanční: 
Ing.  Tomáš Sláma -  předseda, Ing.  Václav Hájek,  Karel  Jiránek,  Ing.  Jaroslav Knížek,  Jiří  Kubíček,  Jiří 

Rezler, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Tomáš Sláma, Ing. Lumír Šubert, Tomáš Veber.
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ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY OBCE

Ke konci volebního období 2006 - 2010 pracovaly  zvláštní orgány obce v následujícím složení:

Bezpečnostní rada města 

PhDr. Hana Maierová, Ing. Zdeněk Fišer - tajemník, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miroslav Šmiraus, kpt. Václav 

Jágr, Arnošt Černý, pplk. Vladimír Studnička, Aleš Hozdecký

Komise povodňová města s rozšířenou působností 
PhDr. Hana Maierová, Ing. Zdeněk Fišer - tajemník, Ing. Jiří Houžvička, Ing. Miroslav Šmiraus, Pavel 

Vaňátko, Zdeněk Hovorka, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. Miloslava Šípošová, Mgr. Hana Kocourová, kpt. Václav 

Jágr, pplk. Vladimír Studnička

Komise povodňová města 
PhDr. Hana Maierová, Ing. Zdeněk Fišer - tajemník, Richard Mochal,  Arnošt Černý, Libor Preisler, Ivan

Boháč , Ing. Tomáš Tomsa, Ludmila Těhníková, Ing. Jan Čihák, Martin Holan, Ing. Milan Hejduk, Ing. 

Jaromír  Pekař, Luboš Trucka, 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, Eva Havlínová

Pro volební období 2010 - 2014 bylo složení zvláštních orgánů obce stanoveno takto:

Bezpečnostní rada města 

Ph  Dr. Hana Maierová  , Ing. Zdeněk Fišer, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miroslav Šmiraus, 

maj. Bc. Pavel Viták, plk. Mgr. Libor Nižník, Arnošt Černý

Krizový štáb starosty
PhDr. Hana Maierová, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Zdeněk Fišer, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Milan Hejduk, Jan 

Zárybnický, Zdeněk Hovorka, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miloslava Šípošová, Richard Mochal, Ivan Boháč, Ing. 

Jiří Houžvička, Bc. Pavel Vaňátko, Ing. Eva Zakouřilová, Mgr. Hana Kocourová, Mgr. René Brož, Ludmila 

Těhníková
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Komise povodňová města s rozšířenou působností 
PhDr. Hana Maierová, npor. Mgr. Milan Drahoňovský, Ing. Zdeněk Fišer, Ing. Jiří Houžvička, Zdeněk 

Hovorka, Mgr. Hana Kocourová, Ing. Miroslava Šípošová, Ing. Miroslav Šmiraus, Mgr. Otakar Špetlík, Bc. 

Pavel Vaňátko, maj. Bc. Pavel Viták, Ing. Eva Zakouřilová

Komise povodňová města 
PhDr. Hana Maierová, Ivan Boháč, Monika Cilerová, Arnošt Černý, Ing. Jan Čihák, Ing. Jaromír Pekař, Ing. 

Zdeněk Fišer,Ing. Milan Hejduk, Ivana Hozdecká, Richard Mochal, Vladislava Skálová, Ludmila Těhníková, 

Ing. Tomáš Tomsa, Luboš Trucka

Komise pro sociálně právní ochranu 
Mgr. Andrea Brožová-Doubková, kpt. Mgr. Milan Drahoňovský, Eva Havlínová, Stanislava Havlová 

(tajemnice komise), Mgr. Jaroslava Krbečková, Mgr. Jana Leitnerová, Mgr. Karel Štrincl (zástupce předsedy)

OSADNÍ VÝBORY

Dále v roce 2010 byly v Turnově činné tři osadní výbory:

Osadní výbor pro periferní lokalitu města Vesecko-Daliměrice-Malý a Hrubý Rohozec (včetně na ni 
navazující lokalitu Vazovec-Bukovina-Dolánky) 
Jiří Duda - předseda, Jaroslav Horák, Karel Kraus, Jana Palečková

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
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III.

MĚSTO TURNOV,

M  Ě  STSKÝ Ú  Ř  AD TURNOV  

A   Č  INNOST ODBOR  Ů   M  Ě  STSKÉHO Ú  Ř  ADU   

V     ROCE 20  10  
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Město Turnov
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 

2010 to bylo 37 obcí:

Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Kobyly, Ktová, Lažany, 
Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Pěnčín, Pře-
peře,  Příšovice,  Radimovice,  Radostná  pod  Kozákovem,  Rakousy,  Rovensko  pod  Troskami, 
Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Vlastibořice, Všeň, Vy-
skeř, Žďárek, Žernov

Město Turnov vlastní nebo zřizuje tyto organizace:

1/ Městské společnosti s ručením omezeným - Městská teplárenská Turnov, s.r.o.

- Technické služby Turnov, s.r.o.

- Městská sportovní Turnov, s.r.o.

- Kulturní centrum Turnov, s.r.o.

- Panochova nemocnice Turnov, s.r.o.

- Nempra, s.r.o.

2/ Sdružení obcí - Vodohospodářské sdružení Turnov

3/ Příspěvkové organizace: Zdravotně sociální služby Turnov

Hrad Valdštejn

Městská knihovna Antonína Marka

Středisko pro volný čas dětí a mládeže

Základní škola ul. Skálova

Základní školy ul. 28. října

Základní škola ul. Žižkova

Základní škola Mašov

Základní umělecká škola 

Mateřská škola ul. 28. října

Mateřská škola ul. Alešova
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Mateřská škola ul. Bezručova

Mateřská škola Mašov   

Mateřská škola ul. Zborovská

Mateřská škola ul, Jana Palacha

Mateřská škola ul. Kosmonautů

Waldorfská mateřská škola

Dětské centrum

Základní škola speciální a mateřská škola speciální

4/ Organizační složky městského úřadu - Sbor hasičů Města Turnova

5/ Orgány města - Městská policie

6/ Ostatní - Městský útulek pro psy

                - Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.

Partnerská města

1/ Reeuwijk (Nizozemí), od roku 1992, 12 tisíc obyvatel

2/ Jawor (Polsko), od roku 1999, 25 tisíc obyvatel

3/ Niesky (Německo), od roku 2002, 11 tisíc obyvatel

4/ Keszthelly (Maďarsko), od roku 2002, 24 tisíc obyvatel

5/ Murska Sobota (Slovinko), od roku 2005, 14 tisíc obyvatel

6/ Alvesta (Švédsko), od roku 2006, 19 tisíc obyvatel

7/ Idar Oberstein (Německo), od roku 2006, 40 tisíc obyvatel, kamenářské středisko SRN

Městský úřad Turnov 
V roce 2010 došlo k několika organizačním změnám, jejichž cílem bylo snížení pracovních míst a tím úspora 

finančních prostředků. Proti této snaze působila některá nařízení, která zpřesnila, ale zároveň zmnožila práci 

úředníků. K 31.12.2010 měl úřad celkem 129 zaměstnanců, z toho 114 úředníků a zástupců samosprávy a 

15 zaměstnanců městské policie. Ke konci roku 2010 měl úřad 14 odborů, které byly rozmístěny v pěti bu-

dovách v okolí náměstí a měly následující počet pracovníků:  
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1/ Hlavní budova radnice, Dvořákova 335: 

VEDENÍ MĚSTA

PhDr. Hana Maierová, starostka města 

Ing. Jaromír Pekař, místostarosta

Aleš Hozdecký, místostarosta, po volbách Mgr. Otakar Špetlík

Tajemník MěÚ – Ing. Miroslav Šmiraus

ODBOR FINANČNÍ -  10 pracovníků, vedoucí odboru: Bc. Drahomíra  Staňková

ODBOR ROZVOJE MĚSTA - 7 pracovníků, vedoucí odboru: RNDr. Miroslav Varga

ODBOR SPRÁVY MAJETKU - 10 pracovníků, VEDOUCÍ ODBORU: LUDMILA TĚHNÍKOVÁ

STAVEBNÍ ÚŘAD - 7 pracovníků, vedoucí odboru: Ing. Eva Zakouřilová

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - 8 pracovníků, vedoucí odboru: Ing. Miloslava Šípošová

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - 3 pracovníci,tajemník - Ing. Miroslav Šmiraus

2/ Budova infocentra, nám. Českého ráje 26
ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU - 6 pracovníků, vedoucí odboru:  Ing. Eliška Gruberová

3/ Budova ve Skálově ulici č.p. 84
ODBOR SPRÁVNÍ - 11 pracovníků, vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - 14 pracovníků, vedoucí odboru: Mgr. Hana Kocourová 

4/ Budova ve Skálově ulici čp. 72
ODBOR DOPRAVY - 13 pracovníků, vedoucí odboru: Pavel Vaňátko

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - 6 pracovníků,vedoucí odboru: Hana Lustigová

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU - 6 pracovníků, vedoucí odboru: Mgr. René Brož

5/ Budova ve Skálově ulici čp. 68
ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ - 3 pracovníci,VEDOUCÍ ODBORU: PETR WEISS

MĚSTSKÁ POLICIE - 15 pracovníků, strážník pověřený řízením MP: Luboš Trucka

SBOR HASIČŮ MĚSTA TURNOVA, velitel jednotky: Arnošt Černý

Z činnosti odborů MěÚ Turnov v roce 2010

ODBOR ROZVOJE M  Ě  STA (ORM)  

Územní plánování 

Pracovníci  ORM  plnili úkoly  úřadu  pro  územní  plánování  města  a  jako  pořizovatel  územně  plánovací 

dokumentace pro celý  správní obvod ORP Turnov.  Změny územního plánu se kromě města Turnov týkaly 

těchto  obcí:  Čtveřín,  Hrubá  Skála,  Klokočí,  Malá  Skála,  Mírová  pod  Kozákovem,  Modřišice,  Přepeře, 
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Svijanský Újezd, Troskovice a Ždárek.

V rámci  změn územního plánu  sídelního útvaru Turnov  /dále jen  ÚPSÚ/ proběhly v roce 2010 tyto akce:  

Změna  č. 13A  ÚPNSÚ  Turnov
-  týká  se  změn  v  dopravní  infrastruktuře  (nová  trasa  severozápadní  odlehčovací  komunikace  centra, 

zobousměrnění Markovy ulice). Návrh byl dokončen v prosinci a předán k projednání 5.1.2011.

Změna  č. 15  ÚPNSÚ  Turnov  
Jedná se o změny diskutované od roku 2009, změna byla schválena ZM 30.9. 2010.

Strategický    plán    města    Turnov  a                                                                  

ORM  se  podílelo  na  zpracování  vyhodnocení  Turnov  2006-2010  Informace  pro  občany  a  zastupitele 

Turnova, kde je přehled o plnění strategického plánu města a rozhodujících investicích za uvedené období.  

Dále byl vytvořen Akční plán a zadání aktualizace pro příští volební období. 12. ledna 2010 proběhla beseda 

s občany a aktualizaci Akčního plánu schválilo březnové zasedání zastupitelstva.

Dále byl zpracován návrh Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, který se dotkne Turnova zejména v 

otázce řešení koridoru rychlostní silnice R35.

Zajištění dotací:

1. Podpora a rozvoj spolupráce Jawor - Turnov - projekt ukončen ke konci roku 2010

2. Naučné stezky v česko - polském příhraničí - finanční část projektu byla ukončena ke konci roku 2011, 

stezky budou otevřeny v rámci zahájení turistické sezóny v dubnu 2011

ODBOR SPRÁVY MAJETKU (OSM)
Výdajové kapitoly
Pro rok 2010 měl odbor k dispozici 96,903 mil. Kč, tedy o 8,8 mil. Kč méně než v předcházejícím roce.

Kapitálové výdaje 

Byla realizována Regenerace sídliště Jana Patočky, další etapa v hodnotě 5.257 tis. Kč, V rámci projektu 

Naučné stezky v česko-polském příhraničí proběhla rekonstrukce mostu přes náhon v hodnotě 3.300 tis. Kč 

a oprava a rekonstrukce stávajících stezek v hodnotě 7.993 tis.  Kč. Dále byl  o zrekonstruováno a nově 

vybaveno hřiště na sídlišti Výšinka (370 tis. Kč), zhotoven vrt pto zavlažování atletického stadionu (522 tis.  

Kč a vybudována infrastruktura pro parcely na Malém Rohozci v celkové hodnotě 2.920 tis. Kč.

V souvislosti s projektem Čistá Jizera byly realizovány opravy, odkanalizování, povrchy a někde i osvětlení v 

těchto lokalitách:

- Kobylka

- Bukovina

- Nudvojovice

- Na Kamenci

- v centru města ul. Koněvova, Jiráskova, Tázlerova a Vejrichova

Komunikace

V roce 2010  se jednalo především o komunikace v okrajových částech města, kde byl položen asfaltový 

recyklát, řešeny opravy chodníků, schodů a opěrných zdí, provedeny povinné mostní prohlídky a podobně.

77



Tabulka uvádí jednotlivé lokality a finanční náklady na stavby a opravy:

Chodník ul. Nudvojovická 3.698.684,- Kč

Cesta na Loužek 2.709.035,- Kč

Ulice Šlikova 1.026365,- Kč

Ulice Dr. Honsů   680.610,- Kč

Zeď Markova ulice 1.514.374,- Kč

Lávka přes Libuňku    539.897,- Kč

Nebytové prostory

Na opravy nebytových prostor byla vyčerpána částka 3.275 tis. Kč.  Již třetím rokem  probíhaly opravy na 

budově  Gymnázia, v roce 2010 byla provedena hydroizolace zdiva v hodnotě 1.500 tis. Kč a další etapa 

výměny oken v hodnotě cca 1.400 tis.  Kč.  V areálu Šetřilovsko byla  provedena oprava opěrných zdí  a 

schodišť, oprava elektroinstalace a další úpravy na budově v hodnotě 800 tis.  Kč.  Drobnější práce  byly 

realizovány na objektech čp. 334 v Dvořákově ulici, na hasičské zbrojnici v Mašově a na Bukovině a na  

budově archívu v Žižkově ulici.

Byty

Na opravy bytových domů byla v roce 2010 vyčerpána částka 1.700 tis. Kč, tedy asi o 7% více než loni.

Tyto prostředky byly použity na drobné běžné opravy a údržbu bytového fondu včetně zajištění revizních 

zpráv:

- čp. 26 - topení

- čp. 184 - oprava střechy a okapů

- čp. 1001 - rekonstrukce koupelny a elektroinstalace

- čp. 1054 - elektro a vodoinstalace

- čp. 1356 - sanace zdiva, nátěr střešních oken

- čp. 1897 - výtah

Soustavnou  prací  s dlužníky  nájemného  se  úspěšně  daří  vymáhat  dlužné  částky   a  snižovat  dluhy  na 

nájemném. 

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
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– 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 čp. Granátová - dům se zvláštním určením

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU (OCR)
Realizace projektů na podporu cestovního ruchu

V průběhu roku 2010 byly realizovány následující projekty: 

1. Společná paměť, společná budoucnost - židovské památky česko - polského příhraničí

Bylo získáno 443 tis. Kč, 80 byl náš doplatek. Vydána Brožura Židé na Turnovsku, dotisk letáků s židovskou 

tématikou a rozšířeny webové stránky synagogy.

2. Stezkou po vyhlídkových věžích polsko - českého příhraničí

Bylo získáno 440 tis. korun, z nichž byly hrazeny informační tabule kolem Hlavatice, úprava webových 

stránek a účast polské delegace na akci Kámen a šperk

3. Vytvoření webových stránek R  egionálního turistického informačního centra Turnov  

Nový informační server v hodnotě 27,4 tis. Kč, 20 tis. Kč hradil Liberecký kraj 

4. Letní p  rázdninová nabídka   - získána podpora z Libereckého kraje v hodnotě 6 tis. korun

5. Naučné stezky česko - polského příhraničí

Projekt byl realizován ve spolupráci s odborem správy majetku, OCR zajistil naučné tabule, označení  a 

propagaci

6. Český ráj dětem

Tradiční program k zahájení turistické sezóny podpořil Liberecký kraj - pořádáno se Sdružením Český ráj.

Propagace regionu

V rámci propagace bylo zajištěno vydání, případně dotisk propagačních materiálů:

- Turnov, město drahých kamenů

- Turnov - naučné stezky

- Turnovské šperkařství a kamenářství

- Židovské památky Českého ráje

- Židé na Turnovsku - brožura

- Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí 2010 + TOP akce

- Turistické noviny Český ráj 2010 včetně jízdních řádů turistických autobusů

- kapesní kalendáříky 2010 s motivy našeho kraje

Dále OCR prezentoval město na výstavách a veletrzích:

- V ČR Regiontour v Brně, Holiday World Praha, prezentace v zahraničí -  veletrhy ve Varšavě a Poznani
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Zajištění a realizace akcí na podporu cestovního ruchu

-  Již  pátým rokem  proběhla  pravidelná  celoprázdninová  nabídka  na  každý  den,  obsahující  prohlídky 

turnovských kostelů a kamenářské exkurze a  dále prohlídky židovských památek v Turnově. 

- Akce zahájení turistické sezóny Český ráj dětem 

- 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, Loutkářským souborem Na Židli, mateřskými školami, ATIC (setkání IC ČR ve Zlí-

ně a v Liberci), komise RM pro cestovní ruch a pro zahraniční vztahy.

Regionální turistické informační centrum Turnov

Regionální turistické informační centrum je součástí odboru cestovního ruchu a zajišťuje zejména tyto 

činnosti:

- Obecně prospěšné služby -  sdělování turistických informací, informací o firmách, kulturních, sportovních a 

společenských akcích, dopravních spojích, ubytovacích a stravovacích možnostech v regionu. Dále 

uskutečňoval prodej pytlů na odpad, výdej pytlů na na odpady. V roce 2010 bylo na poplatcích vybráno 1.008 

tis. korun. 

- Služby doplňkové - nákup a prodej zboží (suvenýry, publikace, DVD, mapy, průvodce pohlednice a 

podobně) a zprostředkovatelské služby. v roce 2010 byl doplněn sortiment o nové suvenýry - magnetky 

Scenérie s fotografiemi Českého ráje, Mangalis s perokresbami, pohlednice na ručním papíře, těžítka, 

klíčenky, keramické hrnky a zvonečky, leporela, tužky a další předměty.

- Distribuce a příprava propagačních materiálů o Turnově a Českém ráji.

Statistika návštěvnosti střediska v hlavní sezóně je uvedena v kapitole I. Průvodce rokem 2010.

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 SPRÁVNÍ
Odbor se vnitřně logicky dělí na šest oddělení, tedy 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 
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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. 

Ze statistiky matričních úkonů za rok 2010:

− uzavřeno sňatků 237, z toho Hrubý Rohozec 42

Malá Skála 27

Valdštejn 110

Obřadní síň 40

Ostatní 10

Církevní sňatky  8

Jak je vidět, Valdštejn stále přitahuje nejvíce novomanželů

− vystaveno osvědčení pro uzavření sňatku před orgánem církve 8

− vystaveno rodných listů 441

− vystaveno oddacích listů 237

− vystaveno úmrtních listů 290

− vyřízeno žádostí o vydání osvědčení o státním občanství 167

Celkem bylo zpracováno 1.639 čísel jednacích mimo zvláštní evidence

Matriční úřad Turnov vedl v roce 2010 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 přijímal a vyřizoval žádosti o výpis z Rejstříku 

trestů ČR, vydávání potvrzení pro potřeby fyzických a právnických osob, prováděl ověřování dokladů a vedl 

registr stálého seznamu voličů.

Ze statistiky evidence obyvatel za rok 2010:

− počet obyvatel k 31.12.2009 14.052

− přistěhováno 275

− odstěhováno 341

− narozeno 128

− zemřelo 151

− cizinci s trvalým pobytem 227

− počet obyvatel k 31.12.2009 14.141 

Celkem bylo provedeno 1296 úkonů, které zahrnují změny stavu obyvatel v rámci správního obvodu 1.356. 
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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 2.888

− vydáno celkem občanských průkazů  2,915

− skartováno občanských průkazů 2.618

Celkem bylo zpracováno čísel jednacích mimo zvláštní evidence 655

Oddělení cestovních dokladů

Kromě běžné agendy vydávání cestovních dokladů, záznamech o ztrátě, odcizení, poškození a podobně 

bylo novinkou vydávání cestovních pasů ve lhůtě kratší než 30 dnů, a to bez strojově čitelných znaků s  

platností jen půl roku.

Ze statistiky úseku cestovních dokladů:

− počet podaných žádostí o cestovní pas 1.350

− vydáno celkem cestovních pasů 1.350

− skartováno cestovních dokladů 840

Celkem bylo zpracováno 103 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. Pomoc 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

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  
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Libereckého kraje, KÚ Libereckého kraje a Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje.

a) Požární ochrana

Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla i  v roce 2010 dislokována v budově hasičské zbrojnice v ulici  

Hruborohozecká na Daliměřicích. Velitelem jednotky byl Arnošt Černý, zástupcem velitele Karel Jiránek.

Účast JSDHO na cvičeních v roce 2010

7. 4.     “Požár výrobní a skladovací haly"

28.4.    “Letecké hašení v těžko přístupném terénu”

17.6.    " Likvidace úniku ropných produktů do řeky Jizery"

23.6     " Exploze nástražného výbušného systému"

15.8.    " Požár skladu oleje ve výrobním podniku"

13.10.  " Požár mateřské školy" včetně evakuace osob

Přehled zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů v roce 2010:

Výjezd č. Datum Událost Místo zásahu

1 13.1.2010  požár stodola v Kacanovech

2 31.1.2010  požár chata v Turnově Struhách

3 23.2.2010 požár osobní auto, Turnov

4 8.4.2010 požár louka, Mírová p. Kozákovem - Vesec

5 18.4.2010 požár louka, Mírová p. Kozákovem - Volavec

6 17.5.2010 požár Preciosa Turnov

7 7.6.2010 požár automobil, Turnov

8 9.6.2010 požár bytové jádro, Turnov

9 28.7.2010 požár dílna, Turnov - Nudvojovice

10 8.8. - 15.8. 2010 živelná pohroma Frýdlantsko

11 15.8..2010 technický zásah spadlý strom, Klokočí

12 16.8.2010 požár stoh, Troskovice

13 11.9.2010 požár kravín Klokočí

14 20.9.2010 požár Juta, Turnov

15 8.11.2010 únik nebezpečné látky Turnov

Ve srovnání s minulým rokem by byl tento klidnější (15 zásahů místo 23), nebýt živelné pohromy - povodní v  

severních  Čechách,  kde  naše  jednotka  pomáhala  týden  na  odstraňování  nejhorších  škod  a  obnovení 

provozu komunikací a důležitých objektů.

b) Protipovodňová ochrana

V roce 2010 byl v Libereckém kraji vyhlášen 1x stav nebezpečí, krizová situace, která se ovšem netýkala 

přímo Turnova.

Přehled zvýšených průtoků a povodňových stavů v roce 2010:

Datum Událost
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22. - 30.3.2010 zvýšený průtok, dosažen I. stupeň SPA

3. - 4.6.2010 zvýšený průtok, překročen I. stupeň SPA

7. - 8.8.2010 povodňový stav, pohotovost, vyhlášen II. stupeň SPA

28. - 29.8.2010 zvýšený průtok, překročen I. stupeň SPA

27. - 28.9.2010 povodňový stav, vyhlášen II. stupeň SPA

28.9.2010 sesuv části komunikace v Dolánkách

Kromě výše uvedené pravidelné agendy v roce 2010 zajišťoval správní odbor  průběh voleb, a to jak do 

Parlamentu ČR v květnu, tak do orgánů územně samosprávných celků v říjnu tohoto roku.

Dále bylo provedeno zkušební sčítání lidu, domů a bytů v městské části Daliměřice a probíhala příprava na 

celostátní sčítání, které proběhne v roce 2011.

Odbor vedl přehled o územním obvodu města a  s tím související administrativní práce na úseku  územní 
organizace města.
Od 1.1.2010,  kdy byl  zrušen odbor kontroly,  zastává odbor správní  některé jeho funkce,  např.  v  oboru 

petičního práva, stížností občanů a provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady města.

DOPRAVNÍ ODBOR
Odbor dopravní vykonával následující činnosti:

– vedl registr vozidel a řidičů

– vykonával působnost silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy v obvodu obce s rozšířenou 

působností a místních komunikací na území města Turnov

– vykonával působnost dopravního úřadu pro agendu taxislužby a městské hromadné dopravy

– projednával  přestupky proti  bezpečnosti  a plynulosti  silničního provozu včetně vymáhání uložených 

sankcí  - prováděl zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění

– vedl agendu stanic měření emisí

– vybíral místní poplatek za užívání veřejného prostranství na místních komunikacích v Turnově

Z vedlejších činností odbor zorganizoval dopravní výchovu dětí předškolního věku. Projekt byl zaměřen na 

cílovou skupinu předškolních dětí s cílem seznámit je s nejdůležitějšími dopravními značkami a procvičit  

základní modelové situace v silničním provozu. Akce probíhala dvoufázově v jarním a podzimním termínu, a 

to 4. - 22.6.2010 a 13. - 22.9.2010.  Akce se zúčastnilo v jarním termínu 19 a v podzimním 22 mateřských  

škol, výcviku na dopravním hřišti se zúčastnilo na celkem 767 dětí. Finanční náklady na tuto akci činily skoro 

52 tis. Kč, z grantového fondu Libereckého kraje bylo poskytnuto 32 tis. Kč. 

Jednotlivé   činnosti odboru ve statistikách:  

Registr vozidel:

rok 2009 rok 2010
provedené změny v registru 10166     10282

osobní automobily 17237       17670

nákladní automobily 2214      2348
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rok 2009 rok 2010
motocykly 3399       4142

autobusy   23          26

traktory 616        612

přívěsy nákladní 3137      3267

návěsy 194      225

Počet registrovaných řidičů):

rok 2009 rok 2008

25262 25690

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:

- pravidel silničního provozu 77

- z praktické jízdy 69

-  nauka o údržbě vozidla 18

Vybrané správní poplatky na OD:

rok 2009 3 710 060

rok 2010 3554780

Veřejné prostranství:

V roce 2010 bylo vybráno 186.030 Kč za zábor veřejného prostranství. 

Přestupky  proti BESIP:

V roce 2009 bylo vyřízeno celkem 19.380 případů, což je více než dvojnásobek skutečnosti předchozího 
roku.

Pokuty uložené: 

Způsob projednání Počet r.2009/2010 Výše pokut v Kč r.2009/2010

Správní řízení 139/ 102  1 168 800/ 1 099 500

Příkazní řízení 9 552/ 3 412  15 621 400/ 5 551 500

Blokové řízení 56/ 91 16 300/ 28 900
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Způsob projednání Počet r.2009/2010 Výše pokut v Kč r.2009/2010

Odloženo 19588    -

Zastaveno 63/ 58 -

Celkem vyřízeno 29 398/ 19 380 -

Počet nevyřízených věcí 4 591/ 7 338 -

Vymáhání pokut v roce 2009:

Vymáhání pokut bylo o něco méně úspěšné než v loňském roce: z 93 případů bylo vymoženo 20, tj. 21,5 

%, vyjádřeno v korunách z 520 tisíc Kč to bylo 70 tis. Kč, tj. 14 %. Z minulých let se však podařilo vymoci  

26 případů v celkové hodnotě 175 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.

Úsek školství:

- Rozpočtoval ze státního rozpočtu pro 37 škol a školských zařízení částku 157.515.750 Kč, tedy asi o 5 mil. 

korun více než loni.   

- 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 2.624 tis. Kč (cca o 800 tisíc méně než loni).

-  Pro  Ústav  pro  informace  ve  vzdělání  shromažďoval  a  zpracovával  údaje  ze  škol,  čtvrtletně  výkaz  o 

vyplacených mzdových prostředcích a zaměstnancích. Pracovnice odboru zpracovávaly i zahajovací výkazy 

škol a školských zařízení, výkazy o úrazovosti, o zahájení povinné školní docházky a další.   

- Ve spolupráci se základními a mateřskými školami administrativně zajišťoval zápis dětí do prvních ročníků 

základních škol. Statistika o počtu dětí je uvedena výše.

- Pro mateřské školy Turnova byly pořádány různé kulturní a společenské akce, jako např. prohlídka hradu 

Valdštejna s kulturním představením nebo prosincová mikulášská nadílka.

-  Pracovníci  odboru  spolupracovali  na  projektech  Podpora  prevence  kriminality,  s  Krajským  úřadem 

Libereckého kraje na vizi Inkubátoru (bohužel zatím bez výsledku) a připravil žádost o grant na Návštěvnické 

centrum v bývalé škole v Dolánkách a hvězdárně na Vrchhůře
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-  ve  spolupráci  s  odborem správy  majetku bylo  zlepšováno prostředí  a  technický stav budov (příprava  

rekonstrukce MŠ Jana Palacha, ZŠ Mašov)

- 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 2010 bylo  uzavřeno 93 správních rozhodnutí a závazných 

stanovisek, z toho 3 postoupeny ke správnímu řízení.  V přestupkovém řízení bylo na sankcích  vybráno 5 

tisíc korun. Žádosti o koordinované stanovisko byly vyřízeny v počtu  389 případů, z toho 13 územních 

řízení,  8  vyjádření  k  archeologii.  Na  konkrétních  případech  úsek  spolupracoval  s  Odborem  kultury, 

památkové péče, cestovního ruchu a sportu  Krajského úřadu Libereckého kraje a Národním památkovým 

ústavem v Liberci.   Byly vypracovány 3 žádosti o prohlášení za kulturní památku a 5 žádostí o dotaci z 

programů Ministerstva kultury ČR.

Ministerstvem kultury byla  na Turnovsko pro tento rok přidělena částka 1.108.000,- Kč, která byla  posléze 

snížena na 789.000,- Kč ( o 29 %) v důsledku vládních škrtů. 

Dále bylo v rámci Programu regenerace městských památkových zón přiděleno 931 tisíc korun, které byly 

poskytnuty na obnovu kostela sv. Mikuláše.

V oblasti samosprávy úsek připravil program k Mezinárodnímu dni památek 18. dubna a Dnům evropského 

dědictví v září 2010 odbor zajistil program prohlídek objektů s koncerty a pro děti úspěšnou akci Putování za 

památkami. Byla vydána publikace Kulturní památky Turnovska.

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

-  K polokulatému 65. výročí ukončení 2. světové války proběhl pietní akt u pomníku Padlých ve Skálově uli-

ci, byla uspořádána výstava dobových fotografií a promenádní koncert 

-  14. října - Slavnostní večer u příležitosti státního svátku 28. října a 92. výročí republiky spojený s udělením 

Ceny obce a čestného občanství 

-  26. října - Pietní vzpomínka u pomníku Padlých u příležitosti státního svátku 28. října

- 28. listopadu - Rozsvícení vánočního stromu oživené kulturním programem a občerstvením zaznamenalo 

mimořádnou návštěvnost

-   10.  -  12.  prosince  2010 -  XII.  ročník  vánočních  trhů,  rozšířený  i  na  druhou polovinu  náměstí.  Přes 

problémy s počasím vystoupilo v kulturním programu na krytém jevišti 21 souborů a sdružení. 

- 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 
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platnost k 1.1.2009, vede stav účtu, pravidelná vyúčtování a finanční plány, rozpočty.

- Bylo rozděleno na dotacích pro místní kulturu 786.000,- Kč, z celkového počtu 64 žádostí bylo kladně vy-

řízeno 61.

- Odbor spolupracoval na výběrovém řízení na jednatele KCT a na vizi prostorového řešení nové knihovny - 

komunitního domu.

c) V oblasti občanských záležitostí

- Bezchybně fungovalo vítání občánků - ve 4 bězích bylo přivítáno 123 dětí ze 146 pozvaných (84,2 %).

- Rovněž bez problémů probíhal nový způsob organizace gratulací turnovským jubilantům - celkem 242 ná-

vštěv. Odbor spolupracoval při zajištění zlaté a diamantové svatby - dary a zápisy do kroniky Tradičně je také 

zajišťován dar pro první turnovské novorozeně.

d) V oblasti sportu a tělovýchovy

- V loňském roce bylo na dotacích pro místní tělovýchovu a sport rozděleno 5,100.000,- Kč, a to 16 spor-

tovním subjektům a mimořádné akci - Nejlepší sportovec Turnova.

- Odbor aktivně spolupracoval se sportovní komisí na tvorbě Koncepce sportu v Turnově včetně statutu 

Sportovního fondu a nových rozpočtových pravidel.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (OSV)
Činnost odboru byl věcně rozdělen na dva úseky:

1/ úsek sociálně právní ochrany dětí, sociální prevence a hmotné nouze

2/ úsek sociálních služeb a sociální péče

Úsek sociálně právní ochrany dětí, sociální prevence a hmotné nouze 

Na úseku sociálně právní ochrany dětí bylo v roce 2010 vedeno 1315 spisů. Z toho 152 rodin bylo vedeno 

sociálním kurátorem, ve 211 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.  Pracovnice  na  tomto  úseku  se  zúčastnily  254 soudních 

jednání.

Nově byly řešeny případy domácího násilí, celkem 6 osob bylo vykázáno z rodin s nezletilým dítětem, což je 

50% loňské skutečnosti..

V  oblasti  sociální  prevence  byla  prováděna  péče  o  osoby  ohrožené  sociálním  vyloučením včetně 

národnostních  menšin.  V  roce  2009  byla  poskytnuta  pomoc  celkem  45  klientům,  z  toho  25  případů 

vyžadovalo i jednorázovou pomoc finanční. 20 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 2010 byl pravidelně realizován terénní program, který Město podpořilo 166 tis. korun z 

Fondu na podporu sociální oblasti.

Pomoc v hmotné nouzi je součástí systému sociální ochrany obyvatel  a je poskytována v následujících 
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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 2010 bylo v rámci zákonné pomoci v hmotné nouzi poskytnuto celkem 7, 595 mil. Kč, což je o 1,395 

mil. Kč (22 %) více než loni. 288 žádostí bylo podáno opakovaně, a to jako příspěvek na živobytí a doplatek 

bydlení - 237 žádostí bylo vyřízeno kladně, 51 bylo zamítnuto. Dále bylo projednáno 466 žádostí o 

mimořádnou okamžitou pomoc, z toho 302 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 2010 vyhověno 1300 klientům a vyplaceno 77.725 tis. korun, což 

je o 5 milionů víc než loni.

V péči o zdravotně postižené občany byly v roce 2010 přiznány 1870 klientům mimořádné výhody (ZTP/P). 

Na dávkách pro zdravotně postižené občany bylo vyplaceno 5,5 mil. korun, z toho nejvíce (3,665 mil korun)  

na provoz motorového vozidla.

Celkem bylo na sociálních dávkách v Turnově vyplaceno bezmála 90,9 mil. Kč (o 3 miliony víc než  
loni), což je zhruba čtvrtina celkového 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.

Fond na podporu sociální oblasti

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 
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vyloučení a podporuje rodinný život. V roce 2010 byla vyhlášena dvě kola grantového řízení, v nichž bylo 

rozděleno 850 tis. Kč osmnácti žadatelům.

ODBOR   Ž  IVOTNÍHO PROST  Ř  EDÍ  

Správa městské zeleně v roce 2010:

− instalace vánočního stromu a vánoční výzdoby MěÚ 

− péče o závěsné nádoby - celkem 77 ks, z toho 20 nových

− údržba Šetřilovských parků

− péče o stromy a příměstské lesy

− hodnocení stavu stromů - u 1177 ks v různých lokalitách Turnova

− náhradní výsadba - vysazeno 35 stromů a 22 keřů v celkové hodnotě 182 tis. Kč

Výdej ornice: 

-     z deponie na Vesecku vydáno celkem 1 863 m3, z toho 1 626 m3 občanům a 240 m3 Městu

Publikace, studie :

− projektové dokumentace na rekonstrukci zeleně, výsadbu a revitalizaci rybníčků - celkem 14 případů

− soudně znalecké posudky na ocenění dřevní hmoty

− soudně znalecké posudky na stav stromů

− plány parčíků v Nudvojovicích, Dolánkách a na Mariánském náměstí

− geodetické zaměření pozemků 

− technický dozor projektů v oblasti životního prostředí

Odpady:

− pokračování v dobré spolupráci  s firmou Dimatex CZ (tříděný sběr textilu)-  rozmístěno celkem 15 ks 

kontejnerů, za rok 2010 bylo sebráno celkem 69.360 kg textilu, což představuje asi 4,8 kg textilu na  

jednoho občana)

− likvidace černých skládek v centru města, na Vesecku, za pivovarem u kompostárny, u garáží Přepeřská, 

v Koškově ulici a v Nudvojovicích 

− průběžně uzavírány smlouvy o výpůjčce kompostéru - celkem 157 zápůjček

− během jara zapůjčeno občanům Turnova dalších 99 na bioodpad a jejich svoz zajištěn v období duben - 

listopad, takže počet ke konci roku byl 262

− 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  680, tedy 

skoro o  20%

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 
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− Státní správa myslivosti

− Ochrana zemědělského půdního fondu

− Rostlinolékařská péče

− Rybářství

− Veterinární péče

− Ochrana zvířat proti týrání

− Ochrana přírody a krajiny:

Dotace:

− Dotace  Ministerstva životního prostředí - podány 2 žádosti o dotace z Programu péče o krajiny (AOPK) 

na ošetření památných stromů (přiděleno 24 tis. Kč) a 2 žádostí na kosení a výřez náletů (přiděleno 

46.800,- Kč), dále pak na Evropský týden mobility ( ve výši 40 tis. Kč)

− Grantový fond Libereckého kraje -podána 1 žádost na obnovu meze - nebyla přijata

− Dotace z Operačního programu životního prostředí - realizované:

-    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:

– Obnova dřevitých vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech - předpokládané náklady činí 

2870 tis. Kč 

– Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ - předpokládané náklady činí 2785 tis. Kč  

– Úprava údolní nivy Jizery v oblasti Dolánek u Turnova – předpokládané náklady činí 10132 tis. Kč

– Rekonstrukce zeleně v ulicích 5. května a Zborovská – předpokládané náklady činí 5065 tis. Kč

– Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově - předpokládané náklady činí 6137 tis. Kč

Ekologická výchova:

− vyhlášení výsledků fotografické a výtvarné soutěže „Příroda na Zemi“  - jubilejní 10. ročník, přednáška 

Příroda Krkonoš RNDr. Jana Vaňka

− „Den Země“ v Turnově - 27. dubna ve spolupráci se ZŠ proběhl  úklid odpadků žáky škol na území 

města a podél vybraných turistických tras

– 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

– 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 2010
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OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ Ú  Ř  AD  
Organizace a změny 

Od května 2010 byly zavedeny Farmářské trhy na náměstí,  kterých se pravidelně účastnilo 5 prodejců,  

zájem malovýrobců, zahrádkářů a podobně nedosahoval našeho očekávání. Odbor měl tyto trhy na starosti 

po stránce organizační.

V loňském roce začal odbor provádět také cenové kontroly - v roce 2009 jich bylo uskutečněno 12, v roce 

2010 rovněž 12, z toho 10 u fyzických a 2 u právnických osob. Kromě toho probíhala běžná kontrolní činnost  

( 463 případů).

Statistika živností v Turnově

Je potěšující, že se v roce 2010 podstatně vzrostl počet živností - o 398 na celkový počet 9.367 a počet 

podnikatelů  se  zvýšil  o  192  na  celkových  6.824.  Počet  zrušených  živnostenských  oprávnění  na  vlastní 

žádost oproti roku 2009 klesl o 12, tedy na 104, o přerušení živností požádalo o 940 podnikatelů, avšak o  

obnovení živností požádalo o 225 podnikatelů. Srovnávací tabulka:

Počet podnikatelů Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010
Celkem podnikatelů 6279 6323 6461 6632 6824
Celkem živností 11210 11612 8676 8969 9367

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.

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Personalistika:

a) Počty zaměstnanců

V průběhu roku 2010 byl stav pracovníků stabilní, celkem nastoupilo 9 zaměstnanců a pracovní poměr 

ukončilo 8 zaměstnanců.

b) Výběrové řízení  

Uskutečnilo se celkem 5 výběrových řízení, do nichž se přihlásilo 91 zájemců:

OŽP, referent na odpady - březen 10, zúčastnilo se 12 uchazečů, vybrán Jan Vrána

OCR, referent - duben 10, zúčastnilo se 22 uchazečů, vybrán Bc. Ladislav Semenský, DiS.

OS, matrikář - červen 10, zúčastnilo se 43 uchazečů, vybrána Monika Cilerová

KCT, jednatel -  červen 10, zúčastnilo se 10 uchazečů, vybrán MgA. Lukáš Hajn

MST, jednatel - červen 10, zúčastnili se 4 uchazeči, vybrán Bc. Jindřich  Kořínek

c)   Vzdělávání:  

- průběžných dalších školení KT zajistil celkem 178 a celková uhrazená částka byla cca 278 tis. Kč

- ZOZ absolvovalo v roce 2010 celkem 8 zaměstnanců a vynaložená částka činila 106.320,- Kč

- vstupní vzdělávání absolvovalo 5 pracovníků celkem za 2.500,- Kč
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Agenda KT

a) Probační a mediační služba Semily

V roce 2010 byly evidovány 4 osoby na výkon trestu obecně prospěšných prací, z toho 2 osoby výkon trestu 

splnili, 1 byla předána na trest odnětí svobody a další je v řešení.

b) Výkon veřejné služby

Od června 2009 umožňuje Město klientům vedeným na úřadu práce delší dobu než 6 měsíců vykonávat  

veřejnou službu pro město. V roce 2010 se celkem vykonávalo službu pro město 15 klientů, od prosince se 

nahlásilo dalších 6 osob.

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 Spisová služba Athena byla zahlcena množstvím dat, zejména agendou z radarů a datovými zprávami, 

proto byla nakoupena vyšší licence

ˉ Na kopírovacích strojích značky Olympia, Kyocera a Minolta bylo v roce 2009 pořízeno 620 tisíc kopií (o 

19 % více než v předchozím roce)

ˉ Telefonní linky byly průběžně stěhovány podle nového rozmístění kanceláří 

ˉ V roce 2010 bylo pořízeno hardwarové vybavení v hodnotě 445 tis. korun včetně licencí do nových 

strojů, konkrétně to bylo 13 nových počítačů,  3 tiskárny, 5 notebooků, 1 skener, 3 monitory a 2 

multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, skener)

ˉ V rámci software bylo zakoupeno 13

ˉ Za rok 2010 bylo na pracovištích CzechPOINT pořízeno 720 výpisů z katastru, 562 z rejstříku trestů, 219 

z obchodního rejstříku a 11 z centrálního registru řidičů. K tomu bylo provedeno 5600 konverzí. Od 

poloviny roku byla zprovozněna agenda matrik, kde bylo dosud učiněno 1046 událostí

ˉ Byl dodavatelsky zpracován projekt Vnitřní integrace úřadu a připraven k realizaci v příštím roce

ˉ Oddělení IT technicky zajišťovalo volby v roce 2010

Podatelna

V roce 2010 bylo přijato celkem 23 157 písemností (evidovaných v programu Athena) od pošty a občanů a 

odesláno 46.921 listovních zásilek v  programu Athena, celkem pak 48.453 listovních zásilek.  Dále  bylo  

vnitřní poštou odbaveno 379 písemností.

Celý  rok  již  fungovalo  pracoviště  CZECH  POINT,  kde  bylo  v  roce  2010  poskytnuto  1.100  výpisů 

(dvojnásobek loňska)
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Na úřední desku bylo vyvěšeno 1.356 dokumentů s vytvořením 194 odpovědí

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. Počet obyvatel na spravovaném území stavebním úřadem Turnov byl cca 31 tis. obyvatel. 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 2010:

– V roce 2010 bylo zahájeno 1535 správních řízení a rozhodnuto bylo v 1498 případech podání

– Bylo vydáno 5 územně plánovacích informací, 127 územních rozhodnutí, 54 územních a stavebních 

řízení a  234 územních souhlasů

– Bylo vydáno 268 stavebních povolení, 1 změna před dokončením a 17 dodatečných povolení

– Pro novou bytovou výstavbu bylo vydáno 49 povolení a ohlášení, vznikne 54 nových bytových 

jednotek, dále bylo vydáno 6 povolení změn stávajících staveb pro bydlení (nástavby, vestavby), kde 

vznikne 8 nových bytů

– Bylo přiděleno 22 nových čísel popisných pro rodinné domy a 7 pro ostatní stavby (výrobní provozovny,  

vodárny) a 10 evidenčních čísel pro zahradní domky

– Pro nebytovou výstavbu bylo vydáno 54 stavebních povolení, což představuje zhruba 132 mil. Kč v 

hodnotě staveb

– Pro technické stavby (inženýrské sítě apod.) bylo vydáno 68 stavebních povolení v hodnotě staveb cca 

115 mil. Kč

– Největší akce, povolené ve městě v roce 2010: adaptace a úprava kotelny na zkušební laboratoře ČVÚT 

(50 mil. Kč), fotovoltaická elektrárna na střeše výrobní haly na Vesecku - Enfinity, s.r.o., (45 mil. Kč),  

Panochova nemocnice - zřízení 2 podlaží pro následnou péči v bývalém dětském pavilonu (33 mil. Kč), 

trafostanice v Přepeřích (15 mil.  Kč),  rekonstrukce hvězdárny na Vrchhůře (13,5 mil.  Kč),  dále bylo 

řešeno zateplení budov (objekt  Preciosy,  bytové domy v sídlišti  na Výšince),  veřejné osvětlení  (  Za  
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Sokolovnou, Malý Rohozec, Mašov a další), zemní a kabelové vedení, přístavby skladů a další akce

– V sousedních obcích bylo povoleno např. rozšíření areálu Tomovy parky v Radvánovicích a Karlovicích, 

přístavba tiskárny Polygraf, přístavba haly pro třídění ovoce v Žernově, zateplení základní školy na Malé 

Skále, plynovod ve Čtveříně, osvětlení, komunikace, stavební úpravy, kabelové vedení a další

–  Územní  rozhodnutí  bylo  vydáno  např.  na  projekt  zásobování  pitnou  vodou  obce  Tatobity,  další  

cyklostezky (Lestkov, Tatobity), revitalizaci toku Stebénky, regenerace sídliště U Nádraží

– Ze  speciálních  staveb  byl  povolen  např.  chodník  a  komunikace  v  Radimovicích,  chodník  v 

Radvánovicích, ve Svijanech, zvýšený přejezdový práh u školy v ulici 28. října

– V roce 2010 bylo na správních poplatcích vybráno 538 tis. korun, 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

-  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 přestupků projednaných v blokovém řízení stoupl o 27 %, což svědčí o efektivní práci strážníků.

- dopravní přestupky celkem  ....................................................   2586

                          z toho překročení nejvyšší rychlosti ...................    96

                          z toho vliv alkoholu a toxických látek ..................    5

- přestupky proti veřejnému pořádku ...........................................  483

- přestupky proti občanskému soužití ..........................................    31

95



- přestupky proti majetku .............................................................    17

- přestupky ostatní .......................................................................    18

Přestupky celkem ....................................................................... 3135

Celková výše uložených pokut ...................................................   663,4 tis. korun

Dále bylo v roce 2010 odchyceno 108 zvířat,  předvedeno 15 hledaných osob, nalezena 2 pohřešovaná 

vozidla a odstraněno 15 vozidel.

Bohužel byly hlášeny také 4 útoky na městské strážníky, s toho jeden s použitím zbraně.

K práci policie patří také prevence, v roce 2010 byla navázána spolupráce se  školami, domy důchodců a 

provedena řada přednášek a setkání:1.  Na kole jen s přilbou 
2. Změny dopravních předpisů 

3. Městská policie handicapovaným 

4. Městský den s Městkou policií 

5. Návykové látky, alkohol, kouření 

6. Městská policie pro seniory

Vybavenost městské policie, kamerový systém

Ve sledovaném roce byla policie vybavena dvěma vozidly. Každý strážník měl prostředky osobní ochrany,  

krátkou střelnou zbraní, 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

Připravuje se desátá kamera, která bude umístěna ve Dvořákově ulici v centru města.
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IV.
VÝBĚR Z     JEDNÁNÍ   

RADY MĚSTA 
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

V     ROCE 20  1  0  
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 18. LEDNA 2010

Hlavní témata, která byla projednána:

● návrh rozpočtu na rok 2010

● financování Technických služeb Turnov, s.r.o. - úvěr

● dopravní situace v Turnově – koncepční materiál

● smlouva Greenways Jizera

Rada města schválila:

* v působnosti valné hromady TST, s.r.o. Schválila zástavu pozemků provozu k zajištění úvěru na odkoupení 

části areálu od  zřizovatele

* výběr technického dozoru investora na akci Dopravní terminál u nádraží – firma Profes Projekt Turnov 

* pronájem občerstvení na Valdštejně od 1.6. do 15.10. p. Jiřímu Schneiderovi, než bude ukončeno řádní vý-

běrové řízení

* prodej bytů v Nádražní ulici za následující částky: byt č. 1385/3 za vyvolávací cenu 650 000,- Kč 

byt č. 1385/4 za vyvolávací cenu 617 500,- Kč 

byt č. 1406/2 za vyvolávací cenu 435 950,- Kč 

byt č. 1406/5 za vyvolávací cenu 573 630,- Kč 

* podání žádosti do ORP na projekt „Realizace úspor energie v objektu MŠ Turnov, J. Palacha 1931“, sou-

hlasí s minimálně 10% finanční spoluúčastí z rozpočtu Města z celkových uznatelných nákladů projektu a 

bere na vědomí celkovou finanční náročnost akce na rozpočet města, tj. cca 8 mil. Kč.

* podání žádosti do ORP na projekt  „Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, ul. Alešova čp. 1059, Turnov“, 

souhlasí s minimálně 10% finanční spoluúčastí z rozpočtu Města z celkových uznatelných nákladů projektu a 

bere na vědomí celkovou finanční náročnost akce na rozpočet města, tj. cca 6,6 mil. Kč. 

* smlouvu o partnerství v rámci projektu Greenway Jizera v úseku Svijany - Dolánky - Líšný

Rada města vzala na vědomí:

* informace o prodeji domů 1396 – 98 v Bezručově ulici

* informaci o projektech městské policie na a) zajištění bezpečnosti základních škol

                                                                     b) realizaci digitální radiové sítě

* materiál Sdružení Český ráj o údržbě stezky Greenway Jizera

* iniciativu dopravní komise ke zpracování návrhu dopravní koncepce města Turnova v souvislosti s tvorbou 

nového územního plánu 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 28. LEDNA 2010

Hlavní témata, která byla projednána:

● financování Města v roce 2010 - rozpočet, úvěr

● přehled prodeje bytů

● úspory energie ZŠ, MŠ - finanční podíl Města
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Zastupitelstvo města schválilo:

* rozpočet na rok 2010 v příjmové části ve výši 394 397 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 470 203 tis. Kč a fi-

nancování ve výši 75 806 tis. Kč 

* přijetí kontokorentního úvěru v roce 2010 ve výši 10 mil. Kč od bankovního ústavu, který bude doporučen 

zastupitelstvu města hodnotící komisí 
* mimořádné splátky jistiny ve výši: 

a) 902 tis. Kč - úvěrová smlouva č. 588-06-2003 Česká spořitelna, a. s. 

b) 6 347 tis. Kč – úvěrová smlouva č. 2107/06/LCD Česká spořitelna, a. s. 

c) 1 837 tis. Kč - úvěrová smlouva č. 7350004200027 Komerční banka, a. s. 
* prodej bytových jednotek veřejnou dražbou dobrovolnou: 

byt. č. 1385/3 za vyvolávací cenu 650 000,- Kč 

byt. č. 1385/4 za vyvolávací cenu 617 500,- Kč 

byt. č. 1406/2 za vyvolávací cenu 435 950,- Kč 

byt. č. 1406/5 za vyvolávací cenu 573 630,- Kč 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

* podání žádosti do 16. výzvy Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie v ZŠ  

Turnov, ul. Alešova čp. 1059, Turnov“, souhlasí s minimální 10% finanční spoluúčastí z rozpočtu Města z cel-

kových uznatelných nákladů projektu a bere na vědomí celkovou finanční náročnost akce z rozpočtu města, 

tj. cca 6,6 mil. Kč

* podání žádosti do 16. výzvy Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie v ob-

jektu MŠ Turnov, J. Palacha 1931“, souhlasí s minimální 10% finanční spoluúčastí z rozpočtu Města z cel -

kových uznatelných nákladů projektu a bere na vědomí celkovou finanční náročnost akce z rozpočtu města, 

tj. cca 8 mil. Kč  

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 8. ÚNORA 2010

Hlavní témata, která byla projednána:

● čerpání rozpočtu osm a vypsání výběrových řízení

● čistá jizera - investice 2010 - 2011

● dopravní terminál - II. etapa

● akce a projekty odboru životního prostředí

● výsadba v Aleji legií

Rada města schválila:

* odpisy a použití fondů příspěvkových organizací

*  výběrové řízení na kontokorentní a revolvingový úvěr

*  čerpání rozpočtu osm a vypsání výběrových řízení na tyto akce:

– lávka pro pěší přes Stebénku č. 8 a č. 9, Tázlerova ul., v hodnotě 1 300 tis. kč 

– opěrná zeď Mašov, U Lomu v hodnotě 700 tis. Kč 

– doplnění VO ul. Malý Rohozec v hodnotě 700 tis. Kč 
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– zhotovení zateplené fasády dvorní strany Mateřské školy Turnov, ul. 28. října v hodnotě 1 450 tis. Kč 

– opěrná zeď roubenky restaurace Šetřilovsko v hodnotě 1 200 tis Kč 

– zřízení dodatečné izolace proti zemní vlhkosti v kuchyni Gymnázia Turnov v hodnotě 1 870 tis. Kč 

* zajištěním informací pro občany v Turnovsku v akci (rozsah, finance)

Rada města vzala na vědomí:

* negativní vyjádření VHS k výsadbě v Aleji legií a ukládá dodržet studii k této lokalitě, tj. výsadba bude

* postup prací spojených s akcí Čistá Jizera

* informace o postupu realizace projektu Dopravní terminál - II. etapa

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 25. ÚNORA 2010

Hlavní témata, která byla projednána:

● akce Čistá Jizera- řešení komunikací

● odpadové hospodářství

● projekty EU  

● rozdělení Kulturního fondu

Zastupitelstvo města schválilo:

* projekt zeleně v ulici 5. května 

*  vypracování projektové dokumentace chodníku v Aleji legií ve variantě od křižovatky Alej Legií – Partyzán-

ská se zachováním pásu pro výsadbu zeleně složení pracovní skupiny pro spolupráci na dokumentu „Strate-

gický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnova a přirozené spádové oblasti“ (doplněna o RNDr. Otto Ja-

rolímka a Mgr. Ivo Filipa)

* po projednání v komisích rady města předložený návrh projektu „Kompostárna a sběrný dvůr Turnov“, uklá-

dá OŽP a OSM dopracovat ve spolupráci s dodavatelem projektu dokumentaci do fáze stavebního povolení 

a současně zajistit přípravu pro podání žádosti na poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostře-

dí do výzvy vypsané v roce 2010 
*  podání žádosti do operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost - Řízení lidských zdrojů v územní 

samosprávě. Výzva MV ČR č. 57, oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti ve-

řejné správy- zefektivnění vzdělávání, zlepšení kvality řízení, zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadu a 

zmírnění rozdílů v poskytování veřejných služeb a zajištění jejich adekvátní dostupnosti a v případě získání 

dotace souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši cca 750 000,- Kč z rozpočtových nákladů Města Turnov 

* rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity z Kulturního fondu Města Turnova ve výši 800 tis. Kč

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 8. BŘEZNA 2010

Hlavní témata, která byla projednána:

● studie domu čp.466 ve Skálově ulici

● prodej domu čp. 280 v Hluboké ulici

● hodnocení KCT
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Rada města schválila:

* architektonickou studii rekonstrukce domu čp. 466 ve Skálově ulici od firmy Profes Projekt, včetně návrhu  

postupu realizace na několik etap kvůli financování

* přerušení projektové přípravy na dostavbu pasáže z důvodu připravované rekonstrukce čp. 466 

* doporučila ZM schválit prodej domu čp. 280 Turnov se zastavěnou částí pozemku parc. č. 141 o výměře 

294 m2 a částí pozemku parc. č. 473/3 o výměře 16 m2 (vstupní schodiště do knihkupectví + vstup do  

domu), k. ú. Turnov jako celek, a to veřejnou dražbou dobrovolnou za výchozí cenu stanovenou jako cenu 

obvyklou znaleckým posudkem ve výši 5 500 000,- Kč 
* prodej ojetého vozidla Škoda Superb za nejvyšší nabídku

Rada města vzala na vědomí:

* zprávu o činnosti KCT a souhlasí s výměnou kotle z plynového na elektrický

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 25. BŘEZNA 2010

Hlavní témata, která byla projednána:

● činnost policie ČR a městské policie za rok 2009

● rozdělení financí na památky

● rozdělení Fondu na podporu sociální oblasti

● strategický plán

● prodeje domů v Turnově

Zastupitelstvo města schválilo:

*   rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPZ na rok 2010 a položky Památková zóna a 

ochrana památek v rámci rozpočtu Města na kostel sv. Mikuláše - celkový objem prací v roce 2010 činí 

1 565 000 Kč ( 313 000 Kč z prostředků z Města, 1 095 000 Kč z prostředků Programu regenerace MPZ) 

*   příspěvek z rozpočtu Města na rok 2011 na konferenci pořádanou Městem Turnov a Sdružením histo-

rických měst a sídel v roce 2011 v maximální výši 120 000,- Kč 
* rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova v celkové výši

* aktualizaci Akčního plánu na rok 2010 

* prodej domu čp. 1129 Turnov v Nádražní ulici do podílového spoluvlastnictví současných nájemníků tohoto 

domu za celkovou kupní cenu ve výši 4 050 000,- Kč 

* prodej domu čp. 280 v Hluboké ulici (knihkupectví) jako celek, a to veřejnou dražbou dobrovolnou za vý -

chozí cenu stanovenou jako cenu obvyklou znaleckým posudkem ve výši 5 500 000,- Kč
Zastupitelstvo města NESCHVÁLILO:

* prodej domů čp. 1054 a 1055 ul. Bezručova, Turnov  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

* výroční zprávy policie ČR a městské policie za rok 2009

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 12. DUBNA 2010
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Hlavní témata, která byla projednána:

● Výroční zprávy a účetní závěrky společností  Technické služby Turnov, s.r.o, a Městské sportovní Turnov, 

s.r.o., Panochovy nemocnice, s.r.o., a Nempra, s.r.o.

● projekt příměstského tábora

● projekt Návštěvnického centra (hvězdárna, Dolánky)

● vize nové knihovny

● denní centrum pro dospělé společnosti Slunce všem

Rada města schválila:

*  výroční zprávu a účetní závěrku společností   Technické služby Turnov, s.r.o a Městské sportovní Turnov, 

s.r.o., Panochovy nemocnice, s.r.o., a Nempra, s.r.o. a uložila

- optimalizovat provozní dobu a ekonomiku městského plaveckého bazénu

- realizaci nového vodního zdroje pro zavlažování atletického stadionu

- jednateli PNT, s.r.o., podání žádosti ORP - EU na  vybudování pracoviště pro dezinfekci nebezpečného 

zdravotnického odpadu 

* podání žádosti Střediska pro volný čas dětí a mládeže na příměstský tábor z grantového programu Libe-

reckého kraje s maximální účastí Města 50 tis. Kč

* s předloženým projektem prostorového řešení knihovny a ukládá OŠKS konkretizaci pro zadání studie

* podání a rozsah žádosti do OP Věda a výzkum ve vzdělávání, výzva k předkládání projektů v rámci priorit-

ní osy Komercializace a popularizace vědy a výzkumu, číslo výzvy – 1.3. Popularizace, propagace a media-

lizace vědy a technicky. Název projektu je Návštěvnické centrum Turnov

* souhlasí se záměrem vybudování centra pro dospělé o. s. Slunce všem

* použití rezervního fondu příspěvkových organizací Města

* neuplatňování koeficientu ekonomických činností

Rada města vzala na vědomí:

* výroční zprávu organizace Zdravotně sociální služby Turnov

* a souhlasí se stěhováním sochy "Pohádka" od obchodního domu Vesna do sídliště Jana Patočky

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 27. DUBNA 2010
Hlavní témata, která byla projednána:

● rekonstrukce domu čp. 466 v ul. Skálova

● projekt návštěvnického centra

● podání projektů do fondů EU

● hasičská jednotka obce Turnov

Zastupitelstvo města schválilo:

*  studii rekonstrukce domu čp. 466 Skálova Turnov 

* zásady dražební vyhlášky

* projekt rekonstrukce Skálovy ulice

* podání žádostí na poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování 

stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny, na projekty „Rekon-
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strukce zeleně v ulici 5. května v Turnově“ a „Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově“. V případě po -

skytnutí dotace schvaluje ZM dofinancování projektů z rozpočtu města 

* podání žádostí na poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí – Zlepšování stavu přírody a 

krajiny na projekty „Rekonstrukce zeleně v ulici 5. května v Turnově“ a „Rekonstrukce zeleně na sídlištích v 

Turnově“. V případě poskytnutí dotace schvaluje ZM dofinancování projektů z rozpočtu města 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

*  postup při řešení výsadby stromů v ulici Alej Legií Turnov 
*  schválení podání žádosti RM a informace o přípravě podání žádosti do OP Věda a výzkum ve vzdělávání 

v rámci prioritní osy Komercializace a popularizace vědy a výzkumu. Název projektu je Návštěvnické cent -

rum Turnov 
*  hodnotící zprávu o činnosti jednotky požární ochrany města za rok 2009 a děkuje členům Sboru hasičů 

Města Turnov i všem členům sborů dobrovolných hasičů působícím na území města Turnova za jejich obě-

tavou veřejně prospěšnou činnost 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 10. KVĚTNA 2010

Hlavní témata, která byla projednána:

● Maškovka - nové řešení

● Financování akce Čistá Jizera

● Výroční zpráva Zdravotně sociálních služeb Turnov a Dětského centra Turnov

Rada města schválila:

*  záměr zajistit vypracování projektové dokumentace a změnu územního rozhodnutí na areál Maškovy za-

hrady spočívající ve změně dopravního řešení daného území 
* projednala problematiku realizace projektu Čistá Jizera i doprovodných investic a doporučuje ZM schválit 

navýšení částky limitu 30 mil. Kč na rekonstrukci povrchu v rámci Čisté Jizery o 10 mil. Kč, tj. na limit 40 mil.  

Kč 

* vypsání výběrového řízení na revitalizaci  panelového sídliště j. Patočky, 3. etapa

* dodavatele stavby „Chodník v ul. Nudvojovická“ firmu Zikuda spol. s r. o. Turnov za částku 3 583 790,- Kč 

vč. DPH 
Rada města vzala na vědomí:

* výroční zprávu  Zdravotně sociálních služeb Turnov a Dětského centra Turnov

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 13. KVĚTNA 2010

Hlavní témata, která byla projednána:

● Návštěvnické centrum

●  poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

Rada města schválila:

*  jako dodavatele služeb na zakázku „Návštěvnické centrum Turnov“ firmu Společnost pro výzkum a vzdě-
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lávání, s. r. o., Husova 77, Turnov za částku 1 512 120 Kč vč. DPH 

*   smlouvu  o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 

životního prostředí 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 27. KVĚTNA 2010

Hlavní téma, které bylo projednáno:

●   předložení projektu do IOP - výzva č. 6 oblast podpory 2.1-Zavádění ICT v územní veřejné správě -rozvoj 

služeb eGovernmentu v obcích 

Rada města schválila:

*  předložení projektu do IOP - výzva č. 6 oblast podpory 2.1-Zavádění ICT v územní veřejné správě -rozvoj 

služeb eGovernmentu v obcích 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 27. KVĚTNA 2010

Hlavní témata, která byla projednána:

● projekt Čistá Jizera

● Maškova zahrada - dopravní řešení

● samospráva - počet členů ZM

● rozdělení příspěvků sportovním organizacím

● projekt Proměna Šetřilovských parků

Zastupitelstvo města schválilo:

* schvaluje navýšení částky limitu 30 mil. Kč na rekonstrukci povrchů komunikací v rámci projektu Čistá Jize-

ra o 10 mil. Kč, tj. na limit 40 mil. Kč 

* nečerpání úvěru ve výši 54 mil. Kč na akci Čistá Jizera, pro financování investic na území Turnova, jehoţ 

příjemcem je VHS 
* schvaluje záměr vypracování projektové dokumentace na změnu územního rozhodnutí dopravního řešení v 

areálu Maškovy zahrady 
* přijetí revolvingového úvěru ve výši 40 mil. Kč od České spořitelny, a. s. včetně návrhu smlouvy o úvěru, a  

to zajištění zástavním právem k pohledávkám a blankosměnkou 

* finanční příspěvky na sportovní aktivity z položky rozpočtu "Tělovýchovná činnost - příspěvky sportovním 

organizacím" v celkové výši 5 150 tis. Kč

* podání žádosti o nadační podporu do grantové výzvy 2010 nadace Proměny na projekt „Proměna Šet-

řilovských parků“ a zavázalo se k dofinancování projektu, včetně jeho realizace v případě uzavření smlouvy 

o poskytnutí finančního příspěvku od nadace Proměny, a to ve výši 2 mil. Kč ročně po dobu 2 let 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

*  informace o rekonstrukci objektů hvězdárny a bývalé školy v Dolánkách pro potřeby projektu Návštěvnické 

centrum Turnov

Zastupitelstvo města stanovilo:
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V souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi -

sů, Zastupitelstvo Města Turnov na svém 5. veřejném zasedání dne 27. května 2010 stanovilo počet členů 

zastupitelstva Města Turnov na volební období 2010 - 2014 na 27 členů 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 7. ČERVNA 2010

Hlavní témata, která byla projednána:

● prodej bytů v Bezručově ulici čp. 1396 - 98

● zeleň ve areálu Panochovy nemocnice

● prostorové řešení ZŠ Skálova - Alešova

● výběrové řízení na jednatele Městské sportovní Turnov, s.r.o.

Rada města schválila:

* změny nájemních smluv a prodej bytů 1396/4, 1396/5 a 1398/4 

*  prodloužení termínu zahájení výstavby dvou bytových domů v  Žižkově ul. Turnov na částech parcel č. 

863/1, 864/1 a 864/3, k. ú. Turnov, které budou předmětem prodeje na základě uzavřené smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě ze dne 29. 2. 2008 a to nejpozději do 30. 6. 2011 z důvodu dosud neuskutečněného pře -

ložení elektrického kabelu firmou ČEZ Distribuce, a. s. a neuskutečněné přeložky kanalizace VHS Turnov 
* dodavatele na realizaci stavby “Rekonstrukce opěrné zdi ul. Markova, Turnov“, a to TERMIL, s. r. o., Jablo-

nec nad Nisou  za cenu 1 381 735,- Kč vč. DPH 

Rada města jmenovala:

* na základě výběrového řízení jednatelem MST, s. r. o. pana Bc. Jindřicha Kořínka s nástupem do funkce od  

1. 9. 2010 

Rada města vzala na vědomí:

* informace ředitele o provozu odloučeného pracoviště v ul. Alešova a odkládá rozhodnutí o rozšíření prostor 

městské knihovny do doby vyřešení majetkových vztahů s Libereckým krajem

* a souhlasí s podáním projektu pro přidělení dotace na úpravu zeleně v areálu PNT, s. r. o. 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 24. ČERVNA 2010

Hlavní témata, která byla projednána:

● problematika životního prostředí - údolní niva Jizery, péče o stromy 

● Panochova nemocnice -  rekonstrukce kyslíkové stanice 

Rada města schválila:

*  smlouvu o dílo „ÚPRAVA ÚDOLNÍ NIVY V OBLASTI DOLÁNEK U TURNOVA - dokumentace ke stavební-

mu povolení v podrobnosti dokumentace pro výběr zhotovitele“ 

* vypsání výběrového řízení na rekonstrukci kyslíkové stanice a ukládá jednateli PNT, s. r. o. tuto akci zajistit 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 24. ČERVNA 2010
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Hlavní témata, která byla projednána:

● splynutí OAHŠ a ISŠ

● Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova

● prodej bytových domů v Bezručově ulici

● závěrečný účet Města za rok 2009

● rozpočtová změna

● změna územního plánu č. 13A

Zastupitelstvo města projednalo se splynutí OAHŠ a ISŠ následující:

* vzalo   na vědomí otevřený dopis členů Základní organizace Českomoravského odborového svazu pra-

covníků školství Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov 

*  konstatovalo, že nedošlo k naplnění usnesení ZM přijatých ve věci OAHŠ a ISŠ a projektu Inovační cent-

rum a podnikatelský inkubátor Turnov. ZM v této souvislosti žádá Liberecký kraj o stanovisko k řešení majet-

kových kroků týkajících se výměny budov ZŠ Žižkova a SOŠ v Alešově ul. 

*  v souvislosti s výše uvedenými body a v zájmu zachování nabídky středních škol v Turnově požádalo Libe-

recký kraj, respektive náměstka pro resort školství Bc. Cikla, o poskytnutí informací o dalších záměrech týka-

jících se Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov i ostatních středních škol v 

Turnově 

*  uložilo  Mgr.  Beranovi  jako  členovi  Zastupitelstva  LK  a  členovi  Výboru  pro  výchovu,  vzdělávání,  za-

městnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje, aby projednal ve výboru výše uvedené usnesení ZM 

Turnov 

Zastupitelstvo města schválilo:

* založení a statut „ Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova“ s úpravou ročního přídělu  

z vybraného nájemného, a to na výši minimálně 50 %

* prodej pozemků ve Fučíkově ulici o celkové výměře 504 m2 za cenu ve výši 551,- Kč/ m2 a nezastavěného 

pozemku o výměře 1743 m2 za cenu ve výši 221,- Kč/ m2 

* prodej bytových jednotek v domech čp. 1396, 1397 a 1398, ul. Bezručova, Turnov včetně spoluvlastnických 

podílů na společných částech budovy a pozemků takto:
byt č. 1396/4 – kupní cena 708 660,- Kč 

byt č. 1396/5 – kupní cena 578 730,- Kč 

byt č. 1396/6 – kupní cena 709 130,- Kč 

byt č. 1397/1 – kupní cena 712 030,- Kč 

byt č. 1397/2 – kupní cena 693 240,- Kč 

byt č. 1398/1 – kupní cena 830 910,- Kč 

byt č. 1398/3 – kupní cena 679 590,- Kč  

byt č. 1398/4 – kupní cena 928 060,- Kč 

byt č. 1398/5 – kupní cena 666 760,- Kč 
byt č. 1398/6 – kupní cena 673 820,- Kč 

* schvaluje smlouvu o partnerství s ČVUT Praha na řešení a realizaci projektu návštěvnické centrum Turnov 
* celoroční hospodaření Města Turnov za rok 2009, a to bez výhrad
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* schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2010 v příjmové části ve výši 421877 tis. Kč, ve výdajové části ve 

výši 497683 tis. Kč a financování ve výši 75806 tis. Kč  

* Pokyny pro zpracování Návrhu změny č.13A Územního plánu sídelního útvaru Turnov 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 12. ČERVENCE 2010
Hlavní témata, která byla projednána:

● televizní vysílání TVT (TV Bonus)

● vize nové knihovny - víceúčelový objekt 

● výběrové řízení na jednatele Kulturního centra Turnov, s.r.o.

Rada města schválila:

*  projednala smlouvu o televizním vysílání s JUDr. Milanem Brunclíkem, majitelem Bonus TV a  schválila 

smlouvu na zajištění televizních relací prostřednictvím samostatné rubriky na Bonus TV v předloženém zně-

ní 

* a souhlasí s vizí nového víceúčelového objektu ve Skálově ulici pro potřeby Městské knihovny A. Marka a  

Střediska pro volný čas dětí a mládeže, zároveň souhlasí se zadáním ověřovací studie 
*  na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče fy. SKANSKA, a. s., Líbalova 

1/2348, Praha 4 - Chodov na realizaci stavby „Revitalizace panelového sídliště Turnov, sídliště J. Patočky – 

III. etapa“ za cenu 5 257 199,- Kč včetně DPH 
* na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče firmy COLAS CZ a.s. Praha na 

realizaci stavby „Komunikace a plynovod pro RD, Malý Rohozec“ za cenu 3 511 372,- Kč vč. DPH

*  na  základě  doporučení  hodnotící  komise  nejvhodnější  nabídku  uchazeče  1.  Jizerskohorská  stavební 

společnost, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou na realizaci stavby opěrné zdi u roubenky čp. 389, Turnov, Šet-

řilovsko za cenu včetně DPH 747 230,- Kč

* na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče 1. Jizerskohorská stavební, spol. 

s r. o., Hodkovice nad Mohelkou na realizaci stavby „Opěrná zeď ulice U Lomu, Mašov“ za cenu 297 530,- 

Kč vč. DPH 

Rada města jmenovala:

* na základě výběrového řízení jednatelem  KCT, s.r.o. pana MgA. Lukáše Hajna, a to k 1. 10. 2010

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 18. SRPNA 2010

Hlavní témata, která byla projednána:

● umísťování zájemců do DD Pohoda

● přestupkové řízení - výkon pro sousední obce

● Panochova nemocnice, s.r.o.- rekonstrukce dětského oddělení

● dopravní obslužnost v Turnově

Rada města schválila:

* na návrh ZSST a odboru sociálních věcí způsob umisťování osob do DD Pohoda a ukládá OSV projednat 
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změnu registrace 
*  a  souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti  na úseku přestupkové 

agendy s obcemi ve správním obvodu města Turnova: 

Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Kobyly, Ktová, Lažany, 

Loučky, Malá Skála, Mírová p.K., Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, 

Radimovice, Radostná p.K., Rakousy, Rovensko p.Tr., Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, 

Tatobity, Troskovice, Vlastibořice, Vyskeř, Žďárek, Žernov

*  a  doporučila ZM schválit záměr realizace rekonstrukce a přístavby budovy dětského oddělení s vyuţitím 

programu Zelená úsporám, ukládá jednateli předložit tento záměr na jednání ZM a učinit všechny kroky po-

třebné k přípravě realizace 

*  uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících (městská hromadná doprava) přímým za-

dáním se společností ČSAD Semily, v souladu s § 18 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v pře-

pravě cestujících a ukládá dopravnímu odboru MěÚ zveřejnit tyto informace podle zákona 
*  změnu v položkovém rozpočtu nebytových prostor – pozastavení další etapy výměny oken Gymnázia a 

schvaluje přednostní řešení výměny 2 dožilých kotlů kotelny Gymnázia za jeden kondenzační kotel 
*  nejvhodnější  nabídku uchazeče K+N Pardubice na realizaci  stavby „Parkování u nemocnice“ za cenu 

1394346,- Kč vč. DPH

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 26. SRPNA 2010
Hlavní témata, která byla projednána:

● Prodej pozemku na Vesecku (průmyslová zóna)

● hřiště na Výšince

Rada města schválila:

* záměr prodeje pozemků parc. č. 695/176 a 695/10, k. ú. Daliměřice v souladu s územním a regulačním 

plánem města Turnova – Obchodně - průmyslový areál Vesecko a se  schválenou Změnou č.  10 ÚPSÚ 

Turnov za minimální cenu 500,- Kč/ m2 a ukládá OSM dostatečné zveřejnění záměru prodeje těchto pozem-

ků 

* na doporučení hodnotící komise nabídku uchazeče Tomovy parky, s. r. o.  na realizaci dětského hřiště Vý-

šinka Turnov  za cenu včetně DPH 370 442,- Kč 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 26.SRPNA 2010
Hlavní témata, která byla projednána:

● regenerace sídliště u nádraží

● Maškova zahrada - kanalizace

● Panochova nemocnice - rekonstrukce

● vyhláška o místním poplatku za výherní automaty
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Zastupitelstvo města schválilo:

* studii na regeneraci sídliště u nádraží

*  odkoupení dešťové kanalizace od společnosti TREI Real Estate Czech Republic, spol. s r. o., Praha  za 

částku 240 tis. Kč vč. DPH 

* prodej bytových jednotek v domech čp. 1396, 1397 a 1398, ul. Bezručova, Turnov včetně spoluvlastnických 

podílů na společných částech budovy a pozemků takto: 

byt č. 1397/3 – kupní cena 711 550,- Kč 

byt č. 1397/5 – kupní cena 704 270,- Kč  

byt č. 1397/6 – kupní cena 682 130, - Kč  

byt č. 1398/2 – kupní cena 855 180,-  Kč 

* záměr rekonstrukce budovy dětského oddělení a souhlasí s poskytnutím ručení úvěru na rekonstrukci bu-

dovy  dětského oddělení  pro  PNT,  s.  r.  o.  na uvedenou akci  a  to  maximálně do výše  100 % skutečně 

čerpaného úvěru 

* realizaci akce Obnova Nového paláce na III. skalním bloku hradu Valdštejn - stabilizace skalního podloží a 

souhlasí s finanční spoluúčastí maximálně 50 % z rozpočtových nákladů Města na této akci v roce 2011 

* obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací pří-

stroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu - po-

platek byl stanoven na 5 tis. Kč za každé zařízení a dobu 3 měsíců

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 13. ZÁŘÍ 2010
Hlavní témata, která byla projednána:

● studie na novou knihovnu

● rekonstrukce ZŠ Mašov

● ceny tepelné energie dodávané Městskou teplárenskou Turnov

● vyřazení povrchu MONDO z majetku Města

Rada města schválila:

* a doporučuje ZM schválit předloženou studii jako prvou část projekčního řešení připravované rekonstrukce 

Základní školy Turnov Mašov 
*  na základě doporučení hodnotící  komise nejvhodnější nabídku uchazeče Firesta -  Fišer, rekonstrukce, 

stavby, a. s., Brno na realizaci stavby „Rekonstrukce lávky pro pěší ev. č. 013 v Turnově“ za cenu 539 897,- 

Kč vč. DPH 
*  na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče Eurovia CS, a. s., Londýnská 

564, Liberec na realizaci stavby „Oprava cesty na Loužek“ za cenu 2 683 516,- Kč 
* na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče TST, s. r. o. na realizaci stavby 

„Bukovina u Turnova - veřejné osvětlení“ za cenu včetně DPH 937 906,- Kč 
*  cenu tepelné energie za období 9/2009 až 8/2010 ve výši 529 Kč / GJ (bez DPH)

*  plánovanou kalkulaci ceny tepelné energie 539,- Kč/ GJ za období 9/2010 až 8/2011 

* vyřazení nemovitého majetku, povrchu MONDA, na atletickém stadionu dle návrhu škodní a likvidační ko-
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mise ze dne 6. 9. 2010 
Rada města uložila:

*  projednala ověřovací studii řešení víceúčelového objektu pro potřeby SVČDM a MKAMT a v termínu do 

konce října ukládá OSM ve spolupráci OŠKS připravit zadání podmínek výzvy na zpracování architekto-

nického návrhu (studie) a podat informace o budoucích možnostech financování stavby

Rada města vzala na vědomí:

* předloženou zprávu o průběhu staveb a jejich financování v rámci akce „Čistá Jizera"

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 30. ZÁŘÍ 2010
Hlavní témata, která byla projednána:

● akce Čistá Jizera - úvěr

● vyhláška o odpadech

● cena obce a čestné občanství

● změna Územního plánu č. 15

● rekonstrukce ZŠ Mašov

● zpráva kontrolního výboru

● rozdělení Fondu pro podporu sociální oblasti

Zastupitelstvo města schválilo:

* ručitelské prohlášení maximálně ve výši 64 775 tis. Kč na úvěr VHS Turnov v souladu se Smlouvou o úvěru  

v daném podílu

*   obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromaž-

ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  - poplatek zůstal ve výši 

500,- Kč za osobu a rok

* změnu Pravidel pro udělování ceny obce 

* udělení ceny obce panu RNDr.  Zdeňku Mrkáčkovi  a  čestné občanství prof.  Ing.  Miroslavu Škaloudovi, 

DrSc., Dr. h. c., a RNDr. Ivanu Šolcovi

* vydání Změny č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Turnov 

* studii jako prvou část projekčního řešení připravované rekonstrukce Základní školy Turnov Mašov

* rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova - 2. kolo

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

* zprávu Kontrolní výbor ZM Turnov za rok 2010 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 30.ZÁŘÍ 2010
Hlavní témata, která byla projednána:

● Výběrová řízení na opravu ulic

● občerstvení Valdštejn

Rada města schválila:

*  na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče Silnice Jičín, a. s., Jičín na rea-
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lizaci stavby „Oprava povrchů ulice Šlikova, Turnov“ za cenu 782 590,- Kč vč. DPH a 

* na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče Silnice Jičín, a. s., Jičín na rea-

lizaci stavby „Oprava povrchů ulice Dr. Honsů, Turnov“ za cenu 671 010,- Kč vč. DPH 

* na návrh výběrové komise pronájem občerstvení u hradu Valdštejn pro pana Michala Charváta od 1. 12. 

2010 za cenu nájmu 201 000,- Kč ročně 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 11. ŘÍJNA 2010
Hlavní témata, která byla projednána:

● plán zimní údržby

● hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2010

● hromadná doprava - maximální ceny jízdného 

● demolice jatek

Rada města schválila:

* plán zimní údržby komunikací pro zimní období 2010 - 2011 
* na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče Vytservis, s. r. o., Jablonec n. Ni -

sou, na zřízení lůžkového výtahu v Domově důchodců Pohoda za cenu 2 574 000,-Kč vč. DPH

* uzavření smlouvy o dílo po dopracování o záruky na obsah díla a termíny na demolici areálu jatek čp. 535  

Turnov se zhotovitelem Romanem Drbohlavem Liberec s bezúplatným plněním 

* nařízení města č. 3/2010 o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Turnov 
   z nařízení cituji:

Maximální ceny jízdného - ceny jízdného v Kč
druh jízdného  základní  

15+
dítě ZTP/P Student 

15 - 26
 žák - 15  osoba 65+

jednotlivé 8 4 0 - - -

sedmidenní 64 36 0 36 36 48

třicetidenní 240 120 0 120 120 180

Bezplatně se přepravují:

a) děti do 6 let,

b) představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak určí zvláštní

právní předpis, 1, 2
c) držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a psa.

Rada města vzala na vědomí:

* zprávu o hospodaření příspěvkových organizací Města a schvaluje drobné změny rozpočtu a odpisových 

plánů

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 25.ŘÍJNA 2010
Hlavní témata, která byla projednána:
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● předání agendy jednatelů KCT

● akce Úprava údolní nivy Jizery v oblasti Dolánek

Rada města schválila:

*  na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče Nowastav, a. s., Malešická 49, 

130 00 Praha 3, na realizaci akce „Úprava údolní nivy Jizery v oblasti Dolánek u Turnova“ za cenu 4 438  

685,- Kč včetně DPH 

Rada města vzala na vědomí:

*  předávací protokol ve věci předání agendy mezi předchozí jednatelkou Mgr. Evou Blažkovou a současným 

jednatelem MgA. Lukášem Hajnem

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 8. LISTOPADU 2010
Ustavující zasedání zastupitelstva města po komunálních volbách. Z výsledků voleb, povolebních jednáních 

a vzdání se mandátu některých kandidátů vzešlo následující složení členů zastupitelstva (řazeno dle abece-

dy):

Jméno Politické uskupení

1 Červinková Šárka ČSSD

2 Frič Jaromír, Mgr. ODS

3 Halama Ondřej, ThMgr. KDU-ČSL

4 Hocke Tomáš, Ing. Nezávislý blok

5 Hodík Daniel, MUDr. TOP 09

6 Hozdecký Aleš ODS

7 Hrubý Martin, MUDr. Nezávislý blok

8 Hudec Tomáš ČSSD

9 Jarolímek Otto, RNDr., CSc. Turnovská koalice

10 Jiránek Karel VV

11 Kordová Eva Nezávislý blok

12 Kratochvíl Milan ČSSD

13 Kunetka Ivan Turnovská koalice

14 Maierová Hana Nezávislý blok

15 Mitáček Lumír, MUDr. ODS

16 Pekař Jaromír ODS

17 Pokorná Martina, Mgr. Turnovská koalice

18 Rezler Jiří ČSSD

19 Romany Zdeněk, Ing. TOP 09

20 Sláma Tomáš, Ing. ODS

21 Soudský Petr, Ing. TOP 09

22 Svobodová Alena, Doc. PhDr., CSc. KSČM

23 Špetlík Otakar, Mgr. ODS

24 Tomsa Tomáš, Ing. Nezávislý blok

25 Tomášek Jiří MUDr. Nezávislý blok
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26 Ulrich Jan, Bc. Turnovská koalice

27 Zikuda František Nezávislý blok

Dále byli na zasedání zvoleni starosta a místostarostové. Starostkou města se stala opět PhDr. Hana Maie-

rová, místostarosty Mgr. Otakar Špetlík a Ing. Jaromír Pekař. 

Počet členů rady města byl  stanoven opět na devět,  zvoleni  byli:  ThMgr.  Ondřej  Halama, MUDr.  Martin  

Hrubý, Karel Jiránek, Eva Kordová, Ing. Tomáš Sláma, František Zikuda a vedení města PhDr. Hana Maie-

rová, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař.

Také počet členů finančního výboru zůstal na devíti a zvoleni byli: Ing. Václav Hájek, Karel Jiránek, Ing. Jaro -

slav Knížek, Jiří Kubíček, Jiří Rezler, Ing. Zdeněk Romany, Ing. Tomáš Sláma, Ing. Lumír Šubert, Tomáš Ve -

ber. Předsedou finančního výboru byl pro příští období zvolen Ing. Tomáš Sláma.

Dále bylo zvoleno sedm členů kontrolního výboru: Dagmar Brabcová, Václav Fanta, Ing. Anna Holasová, 

Ing. Petr Soudský,  Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc., Jiří Vele, Jindřich Zeman, Dis. Předsedou kontrolní -

ho výboru byla zvolena  Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc.

Ustavující zasedání zastupitelstva města zároveň určilo členy, kteří mohou oddávat: Šárka Červinková, Mgr. 

Jaromír Frič, Aleš Hozdecký, Eva Kordová, Milan Kratochvíl, a členové vedení města PhDr. Hana Maierová, 

Mgr. Otakar Špetlík a Ing. Jaromír Pekař. 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 22. LISTOPADU 2010
Hlavní témata, která byla projednána:

● organizační záležitosti - plán jednání

● komise a dozorčí rady

● petice občanů - hromadná doprava

Rada města schválila:

* harmonogram pro jednání RM a ZM 

* RM jmenuje předsedy komisí takto: 

komise kulturní- ThMgr. Ondřej Halama, 

komise sportovní - František Zikuda 

komise pro městskou památkovou zónu - Ing. Tomáš Hocke 

komise dopravní - František Zikuda 

komise pro výchovu a vzdělávání - Mgr. Jaromír Frič 

komise pro zahraniční vztahy - Aleš Hozdecký 

komise pro rozvoj, správu majetku a stavební otázky - Ing. Tomáš Hocke 

komise pro občanské záležitosti - Eva Kordová 

komise pro ZSST - MUDr. Jiří Tomášek 

komise sociální a bytová - Milan Kratochvíl 

komise pro životní prostředí - Ing. Tomáš Tomsa 

komise škodní a likvidační-Mgr. Jaromír Frič 

komise letopisecká - PhDr. Hana Maierová 
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* RM jmenuje dozorčí rady městských s.r.o.:

Městská teplárenská Turnov - Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miroslav Šmiraus, Roman Korolevyč, Vratislav 

                                                 Har  tig, Jindřich Zeman, DiS. 

Městská sportovní Turnov - Tomáš Hudec, František Zikuda, Mgr. Otakar Špetlík

Technické služby Turnov - Mgr. Otakar Špetlík, Karel Jiránek, Milan Kratochvíl, PhDr. Hana Maierová

Kulturní centrum Turnov - Mgr. Bohuslav Lédl, PhDr. Vladimíra Jakouběová, Václav Fanta, Aleš 

                                          Hozdecký, PhDr. Hana Maierová, ThMgr. Ondřej Halama, Mgr. Otakar Špetlík 
Panochova nemocnice Turnov - Ing. Jaromír Pekař, Šárka Červinková, Bc. Eva Chaloupková, Karel 

                                                    Jiránek, MUDr. Lumír Mitáček 

Nempra - Ing. Stanislav Kučera, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Petr Soudský 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 20.PROSINCE 2010
Hlavní témata, která byla projednána:

● návrh rozpočtu 2011

● úprava rozpočtu příspěvkových organizací

● projekty do Státního fondu životního prostředí

● jmenování členů komisí

Rada města schválila:

* návrh a tvorbu rozpočtu na rok 2011 s připomínkami

* odpisové plány příspěvkových organizací a poslední úpravy rozpočtu roku 2010

Rada města vzala na vědomí a souhlasí s:

* projektovým záměrem „Monitorovací a hlásný protipovodňový systém města Turnov“ 

* zprávu o podané žádosti do OP Věda a výzkum ve vzdělávání v rámci prioritní osy Komercializace a po-

pularizace vědy a výzkumu, číslo výzvy – 1.3. Popularizace, propagace a medializace vědy a technicky u 

projektu Návštěvnického centra Turnov a souhlasí s přípravou žádosti na projekt Návštěvnického centra vč. 

areálu v Krčkovicích do Operačního programu životní prostředí 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 9. PROSINCE 2010

Hlavní témata, která byla projednána:

● jednací řád zastupitelstva

● rozdělení kompetencí vedení města

● zastupování města v jiných organizacích

●rozpočtové provizorium 2011

Zastupitelstvo města schválilo:

*  jednací řád Zastupitelstva města Turnova 

*  zástupce Města Turnov mimo zastoupení starostou takto: 

- Rada sdružení VHS Turnov s účinnosti od 1. 1. 2011 pro čtyřleté období: PhDr. Hana Maierová, Ing. 
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Milan Hejduk, Ing. Tomáš Sláma 

- Dozorčí rada Sdružení VHS Turnov s účinností od 1. 1. 2011 pro čtyřleté období: Ing. Jaromír Pekař 

- Euroregion Nisa - rada ERN: Ing. Jaromír Pekař 

- DSO Mikroregion Podkozákovsko: Ing. Pekař 

- DSO Mikroregion Český ráj: Mgr. Špetlík 

* pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

*  rozdělení kompetencí ve vedení města 

*   informaci a členství města v zájmových sdruženích a dobrovolných svazcích obcí a personální zastoupení 

v nich 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 30.PROSINCE 2010
Hlavní témata, která byla projednána:

● rozpočtové změny č. 4/2010

Rada města schválila:

*  na základě delegované pravomoci dle usnesení ZM č.97/2008 schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na rok 

2010 v příjmové části ve výši 445 624 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 473 430 tis. Kč a financování ve výši  

27 806 tis. Kč 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 20  1  0  
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Rozpočet města a jeho plnění za rok 2010

► Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 29. ledna 2010, a to v příjmové části ve výši 394 397 

tis. Kč, ve výdajové části ve výši 470 203 tis. Kč a financování ve výši -75 8067 tis. Kč. Během roku došlo ke 

(třem) rozpočtovým opatřením, schváleným ZM. 

Příjmy 
Celkové příjmy k 31. 12. 2010 činily 454.502.210,21 Kč, tj. o 8.878.193,21 Kč více než bylo rozpočtováno. 
Příjmy daňové činily 181.033.535,87 Kč, tj. oproti rozpočtu 174.200.200,00 Kč byly vyšší o 6.833.335,87 Kč, 

a to především vyššími daňovými příjmy fyzických osob o 3,8 mil. Kč, právnických osob o 1,4 mil. Kč, DPH o 

0,7 mil. Kč a správními poplatky o 0,5 mil. Kč. 

Nedaňové příjmy činily 61.723.971,23 Kč, tj. oproti rozpočtu 59.323.665,00 Kč byly vyšší o 2.400.306,23 Kč, 

z toho přijaté sankční platby tvořily částku vyšší o 1,4 mil. Kč, nahodilé příjmy o 0,6 mil. Kč a příjem z vy-

účtování projektu z Euroregionu Nisa „Poznejme se navzájem“ byl ve výši 0,3 mil. Kč. 

Kapitálové příjmy činily 56.111.891,00 Kč, tj. oproti rozpočtu 55.220.000,00 Kč, byly tedy vyšší o 891.891,00 

tis. Kč. Prodej bytů byl vyšší o 0,9 mil. Kč. 

Transfery  (dotace)  činí  155.632.812,11  Kč,  tj.  oproti  rozpočtu  156.880.152,00  Kč  byly  naopak nižší  o 

1.247.339,89 tis.  Kč,  a  to  vlivem nižších neinvestičních transferů od obcí  za  žáky o 0,9  mil.  Kč a  roz-

počtovaného transferu z vyúčtování projektu z Euroregionu Nisa „Poznejme se navzájem“ ve výši 0,3 mil. Kč 

(plnění v nedaňových příjmech). 

V  ýdaje     
Celkové výdaje k 31. 12. 2010 činily 437.274.188,01 Kč, tj. oproti rozpočtu o 36.155.828,99 Kč méně. 

Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši 368.917.022,00 Kč a čerpání činilo 335.256.234,37 Kč,  to znamená 

úsporu ve výši 33.660.787,63 Kč.  Sociální dávky nebyly dočerpány ve výši 2.631 tis. Kč, tj. plnění na 97 %.  

Poskytnuté půjčky na granty byly rozpočtovány ve výši 1 mil. Kč,  ale skutečnost je 0. Projekt „Zvýšení kvality 

řízení a managementu na MěÚ Turnov“ je čerpán pouze na 9 %, tj. úspora 1,6 mil. Kč. Odbor  životního 

prostředí vykázal úsporu 3 mil. Kč. U odboru správy majetku vznikla úspora ve výši 2,2 mil. Kč. 

Kapitálové výdaje byly rozpočtovány ve výši 104.512.995,00 Kč a čerpání je ve výši 102.017.953,64 Kč, tj. 

úspora 2.495.041,36 tis. Kč, která byla ovlivněna především nízkým čerpáním na  bytové zóny, kde je úspora 

1 mil.  Kč.  Podstatnou část  kapitálových výdajů činily investiční  příspěvky Vodohospodářskému sdružení 

Turnov, které byly zaslány ve výši 43.146 tis. Kč, tj. 42 % z celkových kapitálových výdajů. 

F  inancování  
Financování bylo plánováno ve výši 27.806.000,00 Kč a obsahuje přijetí úvěrů, splátky jistin úvěrů a změnu 

stavu na bankovních účtech. Skutečnost k 31.12.2010 byla ve výši -17.228.022,20 Kč. 
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Zásadní údaje z rozvahy k 31.12.2009

Aktiva Města byla 1.654.165.605,70 Kč, z toho dlouhodobý nehmotný majetek -      22.534.614,-   Kč

                                                                            dlouhodobý hmotný majetek    - 1.060.558.909,56 Kč

                                                                            dlouhodobý finanční majetek   -    512.022.075,85 Kč

                                                                            oběžná aktiva                          -       59.050.006,29 Kč

Pasiva celkem 1.654.165.605,70 Kč, z toho vlastní zdroje     - 1.540.394.052,48 Kč

                                                                      bankovní úvěry  -    102.017.953,10 Kč

                                                                      závazky             -      11.753.600,12 Kč                   

Dary poskytnuté Městu Turnov v roce 2010
1) Kamax, s. r. o. 5.000 Kč 

2) Kašír,, s. r. o. 3.000 Kč 

3) Dias Turnov s. r. o. 5.000 Kč 

4) ČSAD Semily, a. s. 10.000 Kč 

5) Kašír,, s. r. o. 3.000 Kč 

6) Ontex CZ, s. r. o. 10.000 Kč 

7) Ing. Formánek Václav 25.000 Kč 

8) Simerex s. r. o. 25.000 Kč 

9) p. Zikuda František 2.000 Kč 

10) Bajo Grill 1.000 Kč 

11) MUDr. Rossmann Zdeněk 3.000 Kč 

Celková výše finančních darů činí 92.000 Kč 

(Zdroj: Drahomíra Staňková, vedoucí finančního odboru MěÚ, materiál pro ZM Závěrečný účet města)
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH NEBO ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM 
TURNOV
V následujících tabulkách je uveden hospodářský výsledek jmenovaných organizací v tisících korun:

Výsledky hospodaření organizací zřízených Městem:

Název organizace Náklady Výnosy Výsledek 
hospodaření

ZŠ Skálova 27820 27820 0

ZŠ 28. října 26860 26860 0

ZŠ Žižkova 19372 19604 232

ZŠ Mašov 4358 4420 62

SVČMD 3129 3131 2

Základní umělecká škola 10632 10916 284

ZŠ a MŠ Speciální, Kosmonautů 6407 6460 53

Městská knihovna A. Marka 3502 3502 0

Hrad Valdštejn 2405 2796 391

MŠ 28. října 3591 3631 40

MŠ Alešova 2542 2611 69

MŠ Bezručova 3940 3970 30

MŠ Mašov 3057 3090 33

MŠ Zborovská 5281 5441 160

MŠ J. Palacha 2955 3063 108

MŠ Kosmonautů 5766 6058 292

Waldorfská MŠ Hruborohozecká 2803 2835 32

Zdravotně sociální služby Turnov 34401 34419 18

Dětské centrum Turnov 2656 2701 45

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍM OMEZENÝM:

Název s.r.o. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření

Technické služby Turnov 42401 44326 1925

Městská teplárenská Turnov 40403 42197 1794

Kulturní centrum Turnov 19138 13492 -5646

Městská sportovní Turnov 7449 6942 -507

Panochova nemocnice Turnov 273521 255491 -18030

Nempra 19313 19663 350

(Zdroj: Drahomíra Staňková, vedoucí finančního odboru MěÚ, materiál pro ZM Závěrečný účet města)
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VI.
ŠKOLSTVÍ 20  1  0  
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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, které sdružují mateřskou a základní škola při nemocnici, 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 v roce 2009.

Kalendárium
► Organizace školního roku 2009/10 pro základní a střední školy v našem kraji byla následující:
- začátek školního roku - úterý 1. září 2009

- podzimní prázdniny - 29. - 30. října 2009 (čtvrtek, pátek po státním svátku)

- vánoční prázdniny - od 24. 12. do 1. 1.2010 včetně, vyučování začalo v pondělí 4. ledna

- pololetní prázdniny - 29. ledna 2010

- jarní prázdniny - 8. - 14.února 2010

- velikonoční prázdniny - 1. a 2. dubna 2010 (Zelený čtvrtek, Velký pátek)

- hlavní (letní) prázdniny - od čtvrtka 1. července do úterý 21. srpna 2010

 

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

turnovských škol bylo zapsáno celkem 169 dětí, tedy srovnatelný počet jako v loňském roce. Vysoký je počet 

odkladů - 17,15% dětí školního věku. Zájem rodičů o jednotlivé školy se stále postupně vyrovnává, následují-

cí tabulka nabízí porovnání s minulými dvěma lety:

Škola Školní rok 
2008/2009

Počet dětí 
do 1. třídy

Školní rok 
2009/2010

Školní rok 2010/2011

Počet dětí 
do 1. třídy

Počet dětí 
do 1. třídy

Odklad Počet 
tříd

ZŠ Skálova Turnov 55 43 40 9 2

ZŠ 28.října Turnov 51 61 57 12 3
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Škola Školní rok 
2008/2009

Počet dětí 
do 1. třídy

Školní rok 
2009/2010

Školní rok 2010/2011

Počet dětí 
do 1. třídy

Počet dětí 
do 1. třídy

Odklad Počet 
tříd

ZŠ Žižkova Turnov 45 47 53 13 2

ZŠ Mašov 17 20 19 1
7

1 1

Celkem 168 171 8 169 8 35 8

► Také pro rok školní rok 2010/11 byla stanovena jednotná  výše úplaty za vzdělávání - tzv. škol-
kovného, a to 400,- Kč za měsíc. Také pro nadcházející školní rok byla podepsána dohoda mezi zřizovate-

lem, tedy Městem, a všemi osmi ředitelkami mateřských škol v Turnově o jednotné výši tzv. školkovného, 

které se zvýšilo ze 340 na 400 Kč/ měsíc. Dohoda 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. 

 
► V pondělí 29. března byli u příležitosti Dne učitelů oceněni pedagogové z turnovských škol. Nefor -
mální setkání se starostkou města proběhlo na radnici a účastnili se ho ředitelé škol a pedagogové, 
ocenění za kvalitní a dlouholetou práci s dětmi. Vyznamenáni byli:
- Mgr . Renata Benková ze ZŠ Skálova

- Mgr. Dagmar Škaloudová ze ZŠ 28. října

- Mgr. Jana Kozáková ze ZŠ Žižkova

- Mgr. Jana Hlaváčová ze ZŠ Mašov

- Mgr. Eva Lédlová ze Základní umělecké školy v Turnově

► Ve středu 1. září začal nový školní rok 2010/11.  Počet základních a mateřských škol na Turnovsku zů-

stal stejný jako v loňském roce, do počtu žáků základních škol je započítána také škola v Sobotecké ulici,  

která je pod správou Libereckého kraje. Do základních škol v Turnově nastoupilo od září 1642 dětí, z toho do 

prvních tříd 168 dětí. Oproti loňskému počtu se čísla příliš nezměnila - celkový počet je o 8 nižší a prvňáčků 

je naopak o 4 víc.

Tabulky s porovnáním naplněnosti jednotlivých škol v loňském a letošním roce:

1/ Základní školy

Škola Počet žáků celkem 
2010/11

Počet žáků celkem
2009/10

Počet žáků celkem 
2008/09

 Prvňáčci 
2010/11

 Prvňáčci 
2009/10

ZŠ Skálova 510 560 583 40 42

ZŠ 28. října 600 590 595 53 50

ZŠ Žižkova 370 337 335 54 50

ZŠ Mašov 87 85 67 19 21

Celkem 1567 1572 1580 166 163

2/ Mateřské školy:

Škola 2010/11 2009/10 2008/09
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MŠ 28. října 74 74 72

MŠ Alešova 52 52 50

MŠ Bezručova 65 65 65

MŠ Mašov 44 44 44

MŠ Zborovská 92 91 90

MŠ Jana Palacha 54 54 54

MŠ Kosmonautů 104 102 100

MŠ Waldorfská 52 50 50

Celkem 537 532 525

3/ Do speciálních škol nastoupili:  - ZŠ speciální, Kosmonautů - 20 žáků

                                                      - MŠ speciální, Kosmonautů - 28 žáků

                                                      - ZŠ speciální, Sobotecká - 75 žáků

4/ Situace v mimoturnovských školách :

Škola Kapacita 2010/11 2009/10 2008/09

Mateřská škola Jenišovice 70 63 60 57

Mateřská škola Mírová pod Kozákovem 76 73 68 62

Mateřská škola Ohrazenice 39 39 39 39

Mateřská škola Olešnice 20 23 18 15

Mateřská škola Paceřice 28 28 28 28

Mateřská škola Přepeře 50 50 50 42

Mateřská škola Příšovice 50 50 48 50

Mateřská škola Rovensko pod  Troskami 50 50 50 50

ZŠ a MŠ Hrubá Skála-Doubravice 25 26 25 22

ZŠ Malá Skála 30 28 26 28

ZŠ Pěnčín 25 27 25 25

ZŠ Svijanský  Újezd 25 28 15 23

ZŠ a MŠ Tatobity 25 22 22 21

ZŠ a MŠ Všeň 25 25 22 24

Celkem školy mino Turnov 538 532 486 496

5/ Střední školy v Turnově

Škola Počet žáků 2010/11

Střední zdravotnická škola Turnov 232

Gymnázium Turnov 355

Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov 186

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola 799

► V sobotu 19. září se uskutečnil 11. ročník Gymplfestu. Přinášíme originální článek studenta 4. ročníku 

Romana Macháčka:
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Kdo v sobotu 19.  září  zavítal  do turnovského letního kina,  neprohloupil.  Slunce svítilo,  ptáci  zpívali,  ale  

hlavně  se  tu  po  čtyřech  letech  od  97.  výročí  založení  Gymnázia  konal  101.  ročník  GymplFestu!  Tato  

mimořádná  hudební  akce,  pořádaná  pouze  jednou  ročně,  nabízela  bohatý  program  na  celý  večer.  

Vystoupení odstartovala kapela Bruska, po které se vystřídaly Clockwork Ceremony, Vyfikundace (doufejme,  

že ne naposledy), Compaňeros de Coger, Nothingham a Big Fish Gone. Nechyběl ani vychlazený svijanský  

ležák, stánky s jídlem a pro milovníky míchaných nápojů zde byl k dispozici DanCe Bar sourozenců Dana a  

Davida  Černých.  Díky  skvělému  počasí  se  GymplFest  těšil  velké  návštěvnosti  nejen  z  řad  studentů  

gymnázia, ale i široké veřejnosti. Ti jistě ocenili i jednu z velkých výhod letního kina – lavičky. Návštěvníci  

mohli dění pohodlně pozorovat z míst k sezení, kterých bylo nespočet. Ty však nijak neubíraly z prostoru pro  

hudební fanoušky, kteří se shromažďovali přímo pod pódiem, aby podpořili své oblíbené interprety. Vrcholem  

celé  akce  bylo  pro  někoho  toužebně  očekávané,  pro  někoho  naopak  naprosto  neočekávané,  půlnoční  

překvapení. Dlužno dodat, že pořadatelé svou práci odvedli velmi profesionálně a díky nim se tak nevyskytly  

žádné  nepříjemnosti  a  problémy  na  úkor  návštěvníků.  Gymnázium  zase  jednou  rozvířilo  stojaté  vody  

turnovského společenského života. A povedlo se mu to opravdu dobře

► Téma státní maturity, které zaměstnávalo již několikátého ministra školství a jehož realizace byla 
odkládána z roku na rok, se přiblížilo ke konečnému řešení. Ve dnech 11. - 14. října proběhly maturity 
nanečisto, k nimž se připojily všechny turnovské střední školy.  V průběhu vleklých a někdy ostrých dis-

kuzí měla státní forma maturity své odpůrce a spíš něco málo příznivců. Oba tábory se zdá se umírnily a  

podzimní generální zkouška na turnovských školách nepřinesla žádná dramata. Spíše příjemně překvapila 

propracovaná logistika včetně zpracování výsledků i samotné výsledky turnovských studentů.

Státní maturity byly připraveny ke spuštění "na ostro" pro školní rok 2010/11.

► 6. listopadu 2010 se uskutečnila každoroční burza středních škol. V budově Integrované střední ško-

ly v Alešově ulici proběhla prezentace nabídek středních škol z okresů Semily, Liberec, Jablonce nad Nisou, 

Jičína a Mladé Boleslavi. Zúčastnili se i zástupci zaměstnavatelů.

Stručný přehled turnovských škol a jejich činnosti 
v roce 2010
Zřizovatelem základních a mateřských škol  je  Město Turnov,  střední školy zřizuje  Krajský úřad Liberec. 

Všechny školy mají vlastní právní subjektivitu, a to i školy mateřské, které samostatně fungují od 1. ledna 

2003.

Mateřské školy

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 757
Ředitelka Zdeňka Svobodová

MŠ má tři oddělení, která jsou dělena podle věku dětí, školní zahradu a školní jídelnu. Kapacita školky 74  

dětí byla ve školním roce 2009/2010 stoprocentně naplněna, 12 dětí nemohlo být přijato. Děti pracovaly ve 
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skupinách: nejmladší děti - skupina Medvídci (26 dětí), děti od 4 do 6 let ( 24 dětí) - Berušky a předškoláci s  

dětmi, které dostaly odklad školní docházky - skupina Sluníčka ( 24 dětí). O děti pečovalo 6 pedagogických 

pracovníků a další 4 úvazky byly nepedagogičtí pracovníci. Školní vzdělávací program vychází z Kurikula  

podpory zdraví a třídní vzdělávací programy jsou vždy uzpůsobeny věku a konkrétní skladbě dětí.

Budova školy je třípodlažní. Každé oddělení má třídu, kde se zároveň stoluje a hernu, kde jsou také rozklá -

dána lehátka k odpolednímu odpočinku. Škola má malou, ale vybavenou zahradu přímo u domu, na velké 

zahradě se zatím nezačalo pracovat pro nedostatek finančních prostředků - ty byly ve sledovaném roce vě-

novány na zateplení budovy.

Mimo běžné předškolní vzdělávání a výchovy uspořádala škola akce s rodiči u příležitosti Vánoc, Velikonoc, 

Martinské slavnosti, rozloučení se školním rokem a další. Dále se žáci se účastnili přehlídky mateřských škol 

Mateřinka, kde postoupili do celostátního kole v Nymburce, škola uspořádala pro děti půldenní i celodenní 

výlety, návštěvu divadelních představení, mikulášskou nadílku a další aktivity. Při škole je možné seznámení 

se zobcovou flétnou a s angličtinou.

(Zdroj: výroční zpráva školy)

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ALEŠOVA 1140 (DŘEVĚNKA)
Ředitelka: Naděžda Dovolilová

Dvoutřídní mateřská škola sídlí ve starší (dřevěné) budově v sídlišti u nádraží, která slouží tomuto účelu od 

roku 1946. Kapacita školy 50 dětí byla v tomto roce navýšena na 52 a stoprocentně obsazena. Škola měla  

celkem 7 zaměstnanců, z toho 4 pedagogické. Děti byly rozděleny do dvou skupin podle věku kategorií – 3 

až 4,5, roku (třída Berušky) a 4,5 až 6 let (třída Motýlkové). Výchova a vzdělávání probíhá podle Rámcového 

programu pro předškolní vzdělávání, přizpůsobeného místním podmínkám, který pedagogové nazvali „Hrou 

za poznáním“. Kromě základní výchovné 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. 

Děti pravidelně navštěvovaly kulturní představení, uspořádaly pro rodiče několik besídek. Hodně je využíván 

pobyt v přírodě, pořádány krátké výlety. V roce 2009/2010 proběhly také společné aktivity s rodiči, např.  

Bramborového tvoření, Vánočního a velikonoční posezení, z  dalších akcí to bylo Zimní mistrovství v bo-

bování, turnovská puzzliáda, lehkoatletický trojboj, Turnovský kos, Turnovská mateřinka, výtvarná soutěž Ba-

revný svět a další aktivity.

Ve sledovaném roce se dařilo podniknout menší opravy a nákupy - výmalba herny, úprava zahrady, nákup  

nábytku a dalšího vybavení včetně fotoaparátu a sekačky na trávu.

(Zdroj: výroční zpráva školy)

► 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-
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těte a b) metodiku nápravy vady řeči. Kapacita školy je 65 dětí, která byla ve sledovaném roce stoprocentně 

naplněna,(již potřetí za sebou). Běžné třídy navštěvovalo 28 a 23 dětí, speciální třídu 14 dětí.

Škola měla celkem 9 zaměstnanců, z toho 6 pedagogických pracovníků.

Vyučování a výchova byla doplněna dalšími kroužky – pokračoval kroužek angličtiny, taneční hrátky a muzi-

círování s prvky muzikoterapie, dále probíhal předplavecký výcvik, výpravy do Českého ráje a možnost hry 

na flétničky.

V oblasti vybavení a investic byl upraven prostor pro pohybové aktivity, nakoupen nový nábytek a vybavení 

šaten, nový počítač a dokončen projekt Pocitový chodníček na školní zahradě.

(Zdroj: výroční zpráva školy)

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, U ŠKOLY 85, MAŠOV
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Čiháková

Dvoutřídní mateřská škola rodinného typu. Kapacita školy je 45 dětí, ve sledovaném roce ji navštěvovalo 45 

dětí, tedy plná kapacita. Škola měla 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 čtyři roční doby se sluníčkem“ je zaměřený na poznávání přírody,   byl doplňován a upravován 

interaktivně během celého roku. Pedagogy byl vytvořen tříletý vzdělávací cyklus pro grafomotoriky. 

Školka má dlouhodobě dobrou spolupráci se sousední základní školou, ale i dalšími mateřskými školami 

v okolí, s organizací hasičů na Kadeřavci a s místním Sokolem. Pravidelně se konaly besídky pro rodiče, hry 

a zábavy k Mikuláši, karneval, rozloučení s prázdninami, polodenní tématické výlety (např. Honba za pokla-

dem), děti navštěvovaly divadelní představení. Výtvarné práce dětí byly na výstavě celostátní Mateřinky v 

Nymburce a v polském Jaworu.

Ve sledovaném roce se podařilo provést opravu fasády, výměnu radiátorů, opravit parapety a obklady po vý -

měně oken a vymalovat. Zakoupeny byly nové hračky, kontejnery do tříd i kanceláře, nový koberec a záclo-

ny.

(Zdroj: výroční zpráva školy)

► 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  -  logopedickou.  Kapacitou 90 dětí  je  druhá  největší  v  Turnově.  Ve  školním roce 2009/2010 ji 

navštěvovalo dokonce 92 dětí, z toho  78 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 Rám-

cově 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, lyžařského kurzu, týdenního pobytu v přírodě v chatě Pařez v Prachovských  

skalách, lehkoatletických závodů, zdravotního cvičení, otužování, dětem jsou předávány základy sportovních 

her a gymnastiky. Při škole pracoval pěvecký kroužek Žabky. Novinkou bylo seznamování s angličtinou. 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 
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oslavy tradic (vánoční besídka, Velikonoce, Den matek), společné výlety po Českém ráji, slavnostní rozlou-

čení se školáky a vystoupení pěveckého kroužku Žabky.

(Zdroj: výroční zpráva školy)

► 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, který byl zakončen pře-

dáním "mokrých diplomů", kulturní pořady v divadle a v muzeu, školu navštívil kouzelník a proběhla ukázka 

spolupráce člověka se psem. Dále škola pořádala návštěvy dopravního hřiště a  výlety po okolí, na závěr 

školního roku byl uspořádán výlet na farmu Pěnčín u Jablonce. Doplněno bylo pískání na flétničku pro zá-

jemce. Pravidelně se děti účastní také Turnovské mateřinky a Trojboje MŠ, Puzzliády a dalších aktivit.

Školu čeká postupná rekonstrukce, zejména zateplení, výměna oken a revitalizace zahrady.

(Zdroj: výroční zpráva školy)

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, KOSMONAUTŮ 1640
Ředitelka: Jarmila Fibrichová

Škola je umístěna přímo v sídlišti u nádraží. Kapacita čtyřtřídního zařízení byla zvýšena na 104 dětí a ve 

školním roce 2009/10 ji nacvštěvovalo 101 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 měla 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, ty pak dále na jednotlivé didaktické činnosti na téma, která jsou 

provázána mezi třídami: - jsme zvídaví

- povídáme, posloucháme

- hrajeme si s písničkou

- máme šikovné ruce

- radujeme se z pohybu

Pro žáky pokračoval předplavecký výcvik, výuka hry na flétnu, dramatický kroužek a výtvarný kroužek. Škola 

se jako vždy účastnila soutěží Turnovská mateřinka, Turnovský kos a lehkoatletického trojboje MŠ. Ve sle-

dovaném roce se konaly dvě besídky pro rodiče, dále odpolední výlety, podzimní, předvánoční a jarní dílny  

pro rodiče s dětmi, drakiáda, mikulášská nadílka, karnevalový týden, jízda na koních, děti navštěvovaly diva-

dla, výstavy a další akce. 

Škola se zapojila do programu Revitalizace školních hřišť a Realizace úspor energií školských zařízení. V 

roce 2010 byla provedena rekonstrukce přípravné kuchyně a drobné opravy stávajícího zařízení.
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(Zdroj: výroční zpráva školy)

► 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 2009/2010 byla škola naplněna, navštěvovalo ji  50 dětí. Od roku 1990 je ve škole rozvíjen vý-

chovně vzdělávací program waldorfská pedagogika, čímž patří mezi několik málo zařízení tohoto typu v Čes-

ké republice. Aby škola mohlo toto označení používat, musí splňovat kritéria Asociace WMŠ, tedy indivi -

duální přístup k dětem za účelem harmonického rozvoje osobnosti dítěte. Učitelky se účastnily stáží v Ně-

mecku a Holandsku, Letní akademie waldorfské pedagogiky v Semilech a dalšího vzdělávání. Škola měla ve 

sledovaném roce 4 pedagogické pracovnice a dva pracovníky provozní, celkem  6,5 pracovních úvazků.

MŠ organizovala sama kulturní a vzdělávací akce pro rodiče a děti i  širokou veřejnost.  Ve školním roce 

2009/10  to  byly  tyto  akce:  Michalská  slavnost,  Martinská  slavnost,   Adventní  slavnost  se  zažehnutím 

vánočního světýlka, Masopust, Vynášení Mořeny, Velikonoční slavnost, slavnost Letnice a tradiční Jánský 

jarmark. Pro rodiče s dětmi byl učen celodenní výlet a slavnostní rozloučení se školáky. Děti navštívily do-

pravní hřiště, vystoupení kouzelníka a další programy. 

Technický stav objektu je nadále špatný, škola je dlouhodobě nejkrizovějším objektem v rámci příspěvkových 

organizací města.

(Zdroj: výroční zpráva školy)

Základní školy

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, SKÁLOVA UL. 600 
Ředitel školy: Mgr. Roman Mareš

Zástupci 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  

2009/2010 navštěvovalo školu 557 žáků ve 27 třídách, oproti předchozímu školnímu roku byl zaznamenán 

nárůst téměř o 40 žáků.   Ve školním roce 2009/10 měla škola celkem 71 zaměstnanců, z  toho 44 pedagogů 

+ 4 vychovatelky školní družiny, dva asistenty, 9 správních pracovníků a  12 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 880 obědů), nově rekonstruovaná tělocvična s oddechovým areálem. Hodiny tělesné vý-

chovy probíhaly i na sousedních sportovištích TJ Turnov a AC SYNER Turnov. Součástí školy je i školní dru-

žina v ul. Alešova, kde bylo ve sledovaném roce zapsáno 112 žáků v pěti odděleních. Škola je spádovou ob-

lastí 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. 

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: 
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- škola je celostátně vedena v síti sportovních škol (atletické zaměření)

- je jednou z pilotních škol ve výchově k ekologii (držitel ocenění Škola udržitelného života 1.stupně)

- škola je jazykově zaměřena – rozšířená výuka angličtiny, dále němčina, ruština a španělština.

- výuka výpočetní techniky (od 6.ročníku povinná)

- škola má dlouholetou tradici v práci s postiženými žáky, zejména s nevidomými, s kombinovanými vadami a 

s autismem

- škola se účastní mezinárodní spolupráce s partnerskými městy, od roku 2006 má partnerskou školu v  

Alvestě (Švédsko).

Ve školním roce 2009-2010 započala rekonstrukce školní zahrady, která by měla být dokončena v příštím 

školním roce. Další investiční akcí byla rekonstrukce hlavního vchodu a zádveří, oprava střechy na budově v 

Alešově ulici, rekonstrukce přívodu vody včetně instalace filtru a vymalování asi třetiny tříd v obou budovách.  

Pro školní jídelnu byla zakoupena tunelová myčka s příspěvkem Města. Dále byly zakoupeny nové učební 

pomůcky a vybavení, zejména k výuce práce s počítači. 

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  2 zahraniční zájezdy:

- Francie ( Paříž) - poznávací zájezd pro žáky 2. stupně

- Německo (Žitava) - advent pro žáky učící se německý jazyk

Největších úspěchů v celostátním měřítku dosáhli :

- 1. místo na mistrovství ČR v běhu na 800 m hale – Kateřina Čermáková

- 1. místo ve výtvarné soutěži Zdravá výživa - Dominika Velíšková

- 1. místo v běhu na 60 m (Kinderiáda) - Barbora Hůlková

- 1. místo v literárně výtvarné soutěži Centra pro rodinu - Adéla Záleská

- 2. místo na mistrovství ČR v přespolním běhu - Kateřina Čermíková

- 2. místo v literárně výtvarné soutěži Centra pro rodinu - Milada Homolková

- 2. místo v literární soutěži Pestrý svět - Hana Kotková

- 3. místo v běhu na 60 m (Kinderiáda) - Ondřej Hrnčíř

- 3. místo literárně výtvarné soutěži Centra pro rodinu - Aneta Vondrová

- 3. místo v celostátním semifinále basketbalu žáků

- celostátní pasování na rytířku krásného slova - Aneta Kavalíková a na Rytíře krásného slova Patrik Ma -

ryško

Źáci školy obsadili první tři místa v anketě Nejlepší sportovec roku v Turnově 2010, a to Michaela Mlejnková,  

Kateřina Čermáková a Petr Havel 

(Zdroj: výroční zpráva školy)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, UL. 28. ŘÍJNA 18 
Ředitel školy: Mgr. Jaromír Frič

zástupce ředitele: Mgr. Radmila Laudová

Úplná základní škola pro 1. - 9. ročník. Ve školním roce 2009/10 měla 24 tříd a vzdělávalo se tu celkem 581 
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žáků z celkové kapacity 600 žáků ve 24 třídách.  Škola měla celkem 63 zaměstnanců, z toho 48 pedago-

gických 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 2009/10 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  jednalo  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. Žáci školy vystoupili při vánočních pořadech pro 

seniory, připravili divadelní představení pro mladší spolužáky a 7. ročník vydával třídní časopis Kukadlo.

Pro žáky s výukou německého jazyka byl připraven zájezd Vánoční atmosféra Drážďan, dále zájezdy na Mo-

ravu, poznávací zájezdy do Prahy, návštěva Planetária, Královské cesty v Praze, IQ parku v Liberci, muze-

um Vrchlabí), divadelních představení, přednášek a muzeí. 

Žáci školy se zúčastnili řady soutěží sportovních i vědomostních ve městě ( O pohár starostky, Turnovský  

kos), na úrovni okresu či kraje. Největších úspěchů dosáhli:

- krajské kolo olympiády v německém jazyce – 1. místo Vendula Holmanová

- výtvarná soutěž Turnov - Jawor - 1. místo Jaroslava Sedláčková, 2. místo Eliška Gruberová

- Poetika - 1. místo Iveta Kolovratníková

- výtvarná soutěž Židovské památky - 1. místo Vojtěch Drobník

(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 a patřila mezi prvních 16 pi -

lotních škol s vlastním vzdělávacím programem. 

Škola  byla  otevřena  v lednu  1995 po rekonstrukci  objektu  bývalých  kasáren.  Kapacita  je  600  žáků,  ve 

školním roce 2009/2010 se ve škole vzdělávalo 343 žáků v 18 třídách. Škola je spádová pro okolní obce, cca 

45% žáků dojíždí. Ve škole pracovalo 38 pedagogických pracovníků, z toho 30 učitelů, dva výchovné porad-

ce, pět vychovatelek, vedoucí školního klubu a knihovny, dále tři provozní pracovníci a další správní pra -
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covníci pracovníci. 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, ve školním 

roce 2009/10 bylo integrováno 15 žáků.

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  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  protější  Obchodní  akademie  a  hotelové  školy.  Ve  sle-

dovaném školním roce se zde stravovalo 320 žáků a 37 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, přeboru v orientačním běhu získali 1., 2. i 3. místo, na mistrovství ČR v tanci dobyli rovněž 1. místo,  

dále  v Pythágoriádě,  z místních soutěží  bodovali  v  Putování za památkami (1.  místo),  soutěži  Barevné 

básničky (2. místo), v pěvecké soutěži Turnovský kos (2. místo). V soutěži vypravěčů Čtou všichni, vypráví 

jen někdo se účastnili okresního kola, kde obsadili 2. místo. Veškeré dění ve škole bylo prezentováno na 

vlastních webových stránkách a  v místním tisku, prezentaci školy složily i dny otevřených dveří. Učitelky 

Věra Franců a Lenka Morávková vydaly publikaci Turnovské kasárny - historie a současnst, která mapuje 

historii budovy až do současnosti.

(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 byla v daném roce opět pětitřídní.

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-
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lešan Kadeřavce, dále z Kacanov, Modřišic, Podháje, Olešnice, Vyskře a Všeně.

V roce 2009/10 probíhala výuka v 1. až 3. ročníku podle vlastního výukového programu, v dalších ročnících 

podle osnov Obecné školy. Kapacita školy je 87 žáků, školní družiny 60 žáků, ve školním roce 2009/10 

navštěvovalo školu 84 žáků, tedy skoro plná kapacita. Pedagogický sbor tvořila ředitelka, čtyři učitelky a vy-

chovatelka 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 2009/10 se škola opět zapojila do sběrové akce v rámci Turnova, dále se žáci účastnili divadelních  

představení, hudebních pořadů, bruslení, výuky na dopravním hřišti, atletických závodů, Zátopkovy štafety,  

turnajů ve florbalu, vybíjené, kopané a orientačním běhu, pěvecké soutěže Turnovský kos, škola a družina 

uspořádala výlety, Dětský den a prázdninový tábor v Prackově.

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. V 

jednání je rekonstrukce budovy.

(Zdroj: výroční zpráva školy)

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TURNOVĚ, SOBOTECKÁ 242 (dříve Speciální školy Turnov)
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Štoudková

Škola má následující úseky (pracoviště): zvláštní škola

pomocná škola

školní družina

školní jídelna

mateřská škola při nemocnici

základní škola při nemocnici

Škola také sdružuje odborné poradenské pracoviště - Speciálně pedagogické centrum se zaměřením na od-

bornou péči o děti s autismem v Libereckém kraji. Mnohdy má však i nadregionální působnost. Škola je pří-

spěvková organizace zřizovaná krajem, majitelem budovy je fyzická osoba.

Ve školním roce 2009/10 měla škola měla 28 zaměstnanců, z toho  20 pedagogických (14 pedagogů, psy-

chologa, 4 asistentky, 1 vychovatelku) a 8 pracovníků nepedagogických.

Speciálně pedagogické centrum mělo ve sledovaném roce  jednoho speciální pedagog a jednoho psycho-

loga.

Program školy byl následující:

- systém výchovné a vzdělávací péče o mentálně postižené děti a mládež s kombinovanými vadami

- logopedická péče

- speciálně pedagogická diagnostika

- tvorba individuálních vzdělávacích programů a konzultace při jejich realizaci

K tomu sloužily výchovné programy: Škola J. Patočky, Krok za krokem, Zvláštní škola a Pomocná škola.
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Klienti školy se podle svých možností účastnili i akcí ve městě (např. Evropského týdne mobility, Ekoškola)

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  2009/10 navštěvovalo  turnovské  gymnázium ve  12  třídách 

celkem 354 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 60 studentů, 30 na víceleté studium a rovněž 30 na čtyřleté . 

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 krásné a odborné literatury.

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. 

Gymnázium nabízí  všem studentům různé  zájmové aktivity.  Do  školy  zveme zajímavé hosty,  s  kterými 

mohou studenti diskutovat. Organizujeme tematické semináře a přednášky se známými osobnostmi kulturní-

ho a vědeckého světa. Přednášky jsou zaměřeny nejen na kulturní a společenské problémy, ale i na profesi-

onální orientaci,  mediální výchovu, historii,  regionální problematiku, ekologickou a geografickou tematiku,  

hudbu a film. Významné místo zaujímá také drogová prevence.

Zájmové kroužky:  Sportovní hry

Pěvecký sbor

Astronomický kroužek

Divadelní kroužek

Nepovinné předměty:

Studenti si mohou zvolit kterýkoli seminář navíc jako nepovinný. Vybírají si především jazykové konverzace, 

speciální matematický superseminář, programování apod,  další jazyk – latinu, ruštinu, francouzštinu,…

Klub mladých diváků -  dva cykly divadelních představení v pražských divadlech pro žáky nižšího gymnázia 

a studenty vyššího gymnázia, dále abonentky na místní hudební večery

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 200  9  /  1  0  

 – GymplFest

 – harmonizační týden – prima a 1. ročník
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 – EDUCA (veletrh vzdělávání, prezentace školy)

 – Burza středních škol v Turnově

 – účast na soutěži Poetika

 -  Wolkerův Prostějov - do celostátního kola postoupila Tereza Nohýnková

 – lyžařský výcvik - sekunda, kvinta, 1. ročník

 – krajské kolo Atletického poháru CORNY

 -  krajské kolo ve volejbalu Tanvald

 -  orientační běh Praha

 – celostátní kolo olympiády ve španělštině

 -   krajské kolo olympiády v programování

 – sportovní den

 – účast na sbírce Pozvedněte slabé

 – zahraniční zájezdy do Holandska, Itálie, Francie, Bautzenu (Německo)

 – exkurze do Prahy, IQ parku Liberec, Terezína, Chlumu a Hradce Králové a další

 - maturitní plesy oktávy a 4. ročníku

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.

V červnu 2010 začaly práce na odstranění vlhkosti ve školní kuchyni a jídelně.

(Zdroj: výroční zpráva a internetové stránky školy)

OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, TURNOV, 
ZBOROVSKÁ 519
Ředitelka školy: Ing. Milena Lednejová

Statutární zástupkyně ředitelky: Ing. Jitka Vaňátková

Nový subjekt 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 opatření do-

šlo 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 roz-

místění. 

K 31.12.2009 byl zrušen domov mládeže ve Skálově ulici čp. 466 a žáci byli přestěhováni do domova mlá-

deže v ulici 28. října, který patří Střední zdravotnické škole v Turnově.

Celková kapacita školy je od splynutí celkem 1380 žáků, ve sledovaném období školu navštěvovalo 865 

žáků. Počet zaměstnanců byl ve sledovaném roce 130, z toho 68 na pracovišti Zborovská a 69 na pracovišti 

Alešova. Z toho bylo 92 pedagogických pracovníků, 28 provozních a  10 THP.

Ve školním roce 2009/10 byly na škole otevřeny obory  s následujícím obsazením:

Studijní obor Druh studia Počet žáků Počet žáků 
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2009/10 2008/09

Obchodní akademie denní s maturitou 120 119

Hotelnictví a turismus denní s maturitou 106 174

Hotelnictví denní s maturitou 123 61

Obchodně podnikatelská činnost denní s maturitou 87 118

Ekonomika a podnikání denní s maturitou 27 0

Podnikání denní s maturitou 57 31

Strojní mechanik denní studijní 7 0

Jemný mechanik denní studijní 10 0

Nástrojař denní učební 57 72

Zámečník denní učební 0 0

Obráběč kovů denní učební 16 23

Zlatník a klenotník denní učební 38 56

Optik denní učební 30 45

Kuchař-číšník pro pohostinství denní učební 31 39

Kuchař denní učební 33 65

Číšník, servírka denní učební 46 64

Prodavač-smíšené zboží denní učební 12 18

Prodavač denní studijní 12 0

Celkem: 865 885

Jak je vidět z tabulky, byly otevřeny nové obory (strojní mechanik, jemný mechanik, prodavač), ale stále je 

větší zájem o klasické studium ekonomických a podnikatelských oborů. Tento trend je ovšem celorepubli-

kový.

Kromě hlavních oborů má škola akreditovány další dílčí  kvalifikace, jako jsou:  příprava teplých pokrmů, 

pokrmy studené kuchyně, příprava minutek, obsluha hostů, práce v ubytovacím zařízení, ubytování v sou-

kromí, barman, sommelier a další.

Dále škola poskytovala rekvalifikační kurzy: 

- daňová evidence

- účetnictví

- obchodní zástupce

- prodavačské práce

- základy obsluhy osobního počítače

- počítačové školení pro veřejnost (pro začátečníky a pokročilé)

- kovoobráběčské práce

- obsluha CNC strojů

- kuchařské práce

- český jazyk pro administrativu

- správná hygienická a výrobní praxe

- efektivní komunikace
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- obchodní korespondence

- právní minimum pro obecní úřady

Zapojení školy do projektů:

Škola  je  partnerem  v  projektech  Operačního  programu  Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost 

spolufinancovaného Evropským sociálním fondem. V roce 2009/10 se jednalo o konkrétní projekty:

- Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu - účastnilo se 7 pedagogů

- Rozvoj kompetencí dospělých  v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu - účastnili se 4 pedagogové

- Proměna škol v centra celoživotního vzdělávání - účastnilo se 10 pedagogů

Hotelové  škola  spolupracuje  s  maďarskou  střední  školou  podobného  zaměření  v  Mosonmagyoaróváru, 

komunikačním jazykem je angličtina, a s hotelovou školou Pleincollege v holandském Nuenen. Dále se žáci 

zúčastnili praxe v Německu.

Přehled další činnosti, prezentace školy a soutěží v roce 2009/10

České švestkobraní, Radvánovice

Krajské dožínky, Doksy

Den potravinářů, Liberec

prezentace školy na veletrhu Amos 2009, Jablonec nad Nisou

Gastroden, Bakov nad Jizerou

EDUCA 2009 - účast na veletrhu vzdělávání v Liberci

Rozsvícení vánočního stromu, Turnov

vernisáže v Muzeu Českého ráje, Turnov

Veletrh cestovního ruchu, Praha

Veletrh cestovního ruchu, Brno

raut pro veřejnou lyžařskou školu, Turnov

slavnostní oběd pro Město Turnov

občerstvení pro ples Style Bohemia

Junior carving cup

Evropský melounový festival

Brněnský soudek - sommeliérká soutěž

kurzy: barmanský, cukrářské technologie, studená kuchyně s V. Pickou ...

semináře: o pivu, polévky, o kávě ...

(Zdroj: výroční zpráva školy)

 
► STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TURNOV, 
SKÁLOVA 373
Ředitelka: Ing. Jana Rulcová

Zástupkyně ředitelky pro SUPŠ: Ing. Pavla Bauerová

Zástupce ředitelky pro VOŠ: Ak. mal. Josef Sedmík

Turnovská umělecká škola se svým rokem založení 1884 řadí k nejstarším uměleckým školám v Čechách. 

Kapacita školy je 200 žáků, 24 studentů VOŠ, 55 žáků na Domově mládeže. Počet žáků ve školním roce 
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2009/2010 činil celkem 180 žáků v 8 třídách SUPŠ ( o 11 více než v předchozím školním roce)  a 23 studen-

tů ve 2 třídách VOŠ. Počet odborných pedagogických pracovníků byl v daném roce 38, 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 28

SUPŠ Umělecké zámečnictví a kovářství čtyřleté denní s maturitou 34

SUPŠ Zlatnictví a stříbrnictví čtyřleté denní s maturitou 61

SUPŠ Broušení a rytí drahých kamenů čtyřleté denní s maturitou 29

SUPŠ Umělecké odlévání čtyřleté denní s maturitou 28

VOŠ Restaurování kovů tříleté denní s maturitou 23

Celkem 203

Kromě hlavní odborné výuky procházejí studenti i všeobecnou částí výuky a zároveň jsou připravováni na 

studium na vysokých školách. V daném roce absolvovalo 41 studentů, jejich uplatnění bylo po maturitách 

2010 následující:

– Dále studuje VŠ – 7

– Dále studuje VOŠ – 5

– Studuje jazykovou školu – 4

– Studuje střední školu - 8

– Zaměstnáno v oboru – 3

– Zaměstnáno mimo obor - 2

– Studium v zahraničí – 1

– 10 studentů ještě nevědělo, zatím bez uplatnění

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,  je zakládajícím členem Vzdělávacího centra Turnov. V rámci 

realizace prací spolupracuje s VŠCHT Praha, Ústavem kovových materiálů. Pedagogové školy jsou zastou-

peni v Komisi Ministerstva kultury ČR pro udělování restaurátorských licencí, v představenstvu Cechu ka-

menářů v Turnově, v Dozorčí radě Svazu hodinářů a klenotníků ČR a spolupořadatelem každoročního veletr-

hu Hodiny – klenoty na výstavišti v Praze – Holešovicích.

Další oblastí je spolupráce s partnery, kteří se věnují výrobě oblasti uměleckých řemesel, jako je Svaz výrob-

ců 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:

– soutěž Šperk roku při výstavě Hodiny a klenoty v Praze - vítězství v kategorii studentský šperk
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– Mezinárodní sympozium GOTHA v Německu

– Sklářské slavnosti Nový Bor

– 29. ročník Mezinárodního kovářského sympozia Helfštýn - dvě první místa

– celokrajská soutěž na návrh medaile pro Olympiádu dětí a mládeže - zvítězila studentka Barbora Štefán-

ková

– ilustrace knihy Adélčiny říkanky z dědečkovy zahrádky - Asamat Baltaev, asi nejúspěšnější žák roku

– mezinárodní soutěž o.s.Svoboda zvířat - plakát opět Asamat Baltaev

– 2. místo  a ocenění České národní banky v soutěži na pamětní medaili Petr Vok z Rožmberka - do třetice 

Asamat Baltaev 

– soutěž Mistři křišťálu nadace Preciosa - prvních 6 míst obsadili žáci SUPŠ Turnov

– návrh medaile pro EYOWF 2011Liberec (Zimní evropský olympijský festival mládeže)

– ceny pro soutěž Automobil roku

– prezentace na akcích Jičín – město pohádky, Staročeské řemeslnické trhy v Turnově a další

(Zdroj: výroční zpráva školy)

► STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 1390
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková

Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Pavel Doubrava

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 a školní jídelnu.

Kapacita školy je 250 žáků, ve školním roce 2009/2010 zde studovalo 239 žáků v devíti třídách. Počet pra-

covníků ve sledovaném roce činil 34,7 úvazků, z toho 26,2 pedagogických. Na škole externě vyučovalo od-

borné předměty zhruba 15 lékařů z Panochovy nemocnice, s.r.o..

Ve školním roce 2009/2010 byly vyučovány tyto obory:

Název oboru Druh studia Počet žáků

Zdravotnický asistent čtyřleté denní s maturitou 111

Zdravotnické lyceum čtyřleté denní s maturitou 108

Ošetřovatel tříleté denní 20

Uplatnění absolventů v roce 2010 bylo následující:

– Celkem maturantů – 51

– Dále studuje VŠ – 27

– Dále studuje VOŠ – 8

– Studuje jazykovou školu – 4

– Zaměstnáno v oboru – 5

– Zaměstnáno mimo obor – 2

– Nezaměstnaní, ostatní - 5
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Škola provozuje také Domov mládeže s kapacitou 110 lůžek, která byla ke konci roku navýšena na 130. Po-

čet ubytovaných je složitější,  protože  ke konci  roku 2009 byl  zrušen domov mládeže ve Skálově ulici  a 

obyvatelé byli přemístěni sem. Takže ke se konci školního roku zde bydlelo 88 žáků střední zdravotnické 

školy a 25 z dalších škol, takže bylo využito 113 lůžek.

Školní jídelno využívalo ve sledovaném roce 192 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 se škola účastnila akcí Den Země, 

Den mobility a dalších akcí.

Ve školním roce 2009/2010 se podařilo vymalovat a natřít parkety v učebnách. Největší akcí byla výměna 

oken za 1,3 mil. Kč, která započala na podzim r. 2009 a výměna vstupních dveří. Chodníky a schody jsou ve 

špatném stavu a čekají na další období (a finance).

(Zdroj: výroční zpráva školy)

Ostatní školská zařízení

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, JANA PALACHA 804
Ředitelka společnosti: PaeDr. Jaroslava Dudková

Zástupce ředitelky, správce: 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 2010 devět pracovníků:

–  ředitelka - Paedr. Jaroslava Dudková

– Mgr. Jan Voňavka, zástupce ředitelky

– projektoví manažeři - Ing. Lenka Krupařová

                                - Mgr. Tereza Prevužňáková

                                - Bc. Lukáš Václavík

– organizační manažerka - Mgr. Alena Jandíková 

– účetní a sekretářka - Eva Brožová

– lektoři anglického jazyka - Lisa Powley

                                      - Nick Careswell

                                      - Wesley Neal Rasko
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Ke dni  12.  února  skončilo  volební  období  správní  rady a  dozorčí  rady společnosti  a  k  tomuto  dni  byli  

jmenování noví členové obou orgánů.  Ve  správní radě jsou zastoupeni členové vedení Města Turnova, 

Technické univerzity Liberec,  turnovských středních škol  a místních podnikatelů:  ThMgr.  Ondřej Halama, 

předseda správní rady,  doc. Ing.  Jan Skrbek, Dr. TU Liberec,  Mgr. Jaromír Frič, Mgr. Roman Mareš, Ing. 

Martina Drahoňovská, Mgr. Miroslav Vávra, Mgr. Lenka Nováková, Mgr. Michaela Dlasková, Aleš Hozdecký.

Dozorčí rada,  v níž jsou opět zastoupeni členové z Města, České školské inspekce, středních škol a míst-

ních podnikatelů, byla jmenována v následujícím složení: PhDr. Hana Maierová, starostka města, předsed-

kyně dozorčí rady, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Milena Lednejová, Ing. Jana Rulcová, Ing. Václav Formánek. 

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 20  1  0  

V roce 2010 byla rozšířena nabídka vzdělávacích kurzů pro veřejnost, instituce, firmy a školy. V jarním se-

mestru proběhlo 45 kurzů  pro veřejnost (o 60% více než loni!), z toho 33 jazykových (angličtina, němčina, 

španělština, čínština, italština, 2 kurzy češtiny pro cizince),  dále kurzy psychologie, práce na počítači, pří-

prava ke studiu v primě a 2 kurzy pro seniory. Celkem je navštěvovalo 242 klientů. Pro firmy bylo určeno 34 

kurzů, převážně jazykových.

V podzimním semestru bylo realizováno 32 kurzů pro veřejnost, z toho 13 jazykových, s celkovým počtem 

208 klientů.

1/ Akreditační činnost

V roce 2010 nabízelo VCT osm rekvalifikačních kurzů:

- Základy práce na PC

- Obsluha osobního počítače

- Účetnictví

- Daňová evidence

- Osobní asistent pro dospělé seniory

- Osobní asistent pro děti a mladistvé

- Pracovník sociální péče se zaměřením na výchovnou nepedagogickou činnost

- Pracovní sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči

Dále bylo v nabídce 7 seminářů především pro pomáhající profese:

- Psychosociální aspekty stárnutí s ohledem na poslední věci člověka

- Empatie a asertivita v pomáhání

- Péče o osobu s demencí

- Systematický přístup v sociální péči

- Rizika pomáhání: syndrom vyhoření a depresivní stavy

- Úvod do supervize a koučování v pomáhajících profesích

- Zákon o životním a existenčním minimu, zákon o pomoci v hmotné nouzi

2/ Evaluace a firemní kultura
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13.  září  2010 bylo  Vzdělávací  centrum Turnov přijato  za člena Asociace institucí  vzdělávání dospělých. 

Členové realizačního týmu společnosti  tak získali  možnost  účastnit  se odborných seminářů,  pořádaných 

Asociací. 

V  červnu  2010  proběhl  ve  všech  kurzech  Projekt  výzkumu  spokojenosti  s  výukou  ve  VCT.  Hodnota 

spokojenosti dosáhla průměru 1,24 u lektorů a 1,4 u klientů z klasické škály 1 = nejlepší, 5 = nejhorší.

3/ Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky

V roce 2010 již třetím rokem pokračoval projekt, zaměřený na rozvoj psychologického poradenství na ško-

lách a na rozšíření nabídky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní aktivity byly za-

měřeny na psychologické poradenství pro žáky, na odbornou pomoc učitelům a webovou poradnu pro rodiče  

a učitele. Psychologa Mgr. Hynka Šálu vystřídala Mgr. Katarzyna Jedzoková.

4/ Projektová činnost

V roce 2010 byly připraveny tyto nové projekty v oblasti školství :

– Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka

– Nově v mateřských školách - systém vzdělávání

(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 2009/2010 školu navštěvovalo celkem 648 žáků, z toho:

 - individuální hudební výuka měla 375 ( o 15 více než loni)

 - kolektivní hudební výuka 134 žáků ( o 16 více než loni)

- výtvarný obor 79 žáků ( o 26 méně než loni)

- literárně dramatický 41 žáků (stejně jako loni)

- taneční 19 žáků ( o 7 méně než loni)

Celkem se ve škole vzdělávalo 5 dospělých, a to 4 v hudebním oboru a 1 v literárně dramatickém.

Kapacita školy  je 650 žáků. Jak vyplývá z výše uvedených čísel, největší zájem byl o hudební obory, zejmé-

na v individuální výuce. Celkový počet pracovníků byl 39 na 38 úvazků, z toho 35 pedagogických. Dvě uči-

telky se specializují na výuku zrakově postižených žáků, které se dále škola snaží zařadit i do kolektivní ko-

morní nebo orchestrální hry. Dalším rozšířením výuky jsou odborné konzultace žáků na vyšší odborné škole 

za účasti třídního učitele.

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 

festival  L.  Janáčka  a  B.  Martinů,  rovněž pátého  ročníku  interpretačních  dílen  Turnovské  kytaření,  dále 

festivalu Zpíváme si pro radost a dvou krajských soutěže pro základní umělecké školy v oboru orchestrální 

hra a literárně dramatický obor. Škola je spolupořadatelem Interpretačních hudebních dílen při festivalu Dvo-

řákův Turnov a Sychrov, v roce 2010 se konal 11. ročník. Žáci školy účinkovali na akcích Města (Rozsvícení 
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vánočního stromu, Turnovské vánoční trhy, vítání občánků, vernisáže, pietní vzpomínky a podobně) a pořá-

dala samostatné veřejné akce. O prázdninách se konal tradiční letní tábor Pleskoty 2010.

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 učeben sborů a bicích nástrojů a drobné opravy.

(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 34 dětí s různými kom-

binovanými vadami, což je o 13 více než loni. 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 odstraňovat nebo zmírňovat handicapy dětí a začlenit je do soustavného vzdělávacího 

procesu v rámci speciálních 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  

2009/10 nebyl přípravný stupeň otevřen, v rámci pomocné školy pracovaly 3 třídy s celkovým počtem 14 

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 15 pedagogických (9 učitelů, 2 vychova-

telky a 4 osobní asistentky).  V téže budově sídlí  Dětské centrum Sluníčko,  pod něž patří  rehabilitace a 

zdravotní personál. Obě organizace jsou podobného zaměření a úzce spolupracují. Prostory školy jsou vy-

baveny 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 O Markytě a Kubovi v Malém divadle v Liberci a školních výletů v květnu a červnu 2010. 

Děti z mateřské školy se zúčastnily týdenního pobytu v Borovici. Pro rodiče byla uspořádána tematická se-

tkání k Vánocům, ke Dni matek a Dni dětí.

V minulém roce prošla budova školy a dětského centra celkovou rekonstrukcí a zateplením, ve sledovaném 

roce byly dokoupeny pomůcky pro muzikoterapii, bezdotykový osobní počítač a další vybavení.

(Zdroj: Výroční zpráva školy)
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► STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE – ŽLUTÁ PONORKA, HUSOVA 77
Ředitel Mgr. Karel Štrincl

SVČDM je školské zařízení zajišťující mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže z Turnova a okolí. Zřizova-

telem střediska je Město Turnov. 

Ve školním roce 2009/2010 bylo aktivních 32 kroužků, které navštěvovalo 358 dětí. Činnost Střediska zajiš-

ťovalo 6 stálých pracovníků na 5 úvazků a 25 externích, většinou vedoucích zájmových kroužků. Kroužky 

byly opět členěny do pěti sekcí (kulturní, výtvarná, přírodovědná, všeobecně technická a sportovní). 

Ve školním roce 2009 - 2010 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)

- Hra na flétnu II - Mgr. Andrea Machová (ZŠ Žižkova)

- Hra na kytaru - Mgr.  Ivana Tichá ( SVČDM)

2/ Výtvarná sekce

- Výtvarná výchova I až III – Lada Capoušková (SVČMD)

- Výtvarný kroužek I - Mgr. Jaroslava Holasová ((Š Skálova)

- Výtvarný kroužek II - Mgr. Veronika Brožová (SVČDM)

- Šikovné ruce - Jana Strnadová (SVČDM) 

- 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)

- Počítačový kroužek - Bc. Václav Brožek - ZŠ Mašov

5/ Sportovní sekce  

- Volejbal dívek –  Vlasta Šonská

- Volejbal přípravka - Jana Jarošová

- Volejbal chlapci - Mgr. Jan Rakouš  

- Pohybové hry I  - Mgr. Jolana Růžičková

- Pohybové hry II - Mgr. Helena Podzimková

- Orientační běh – Bc. Jindřich Kořínek 

- Fotbal – Tomáš Galik (Přepeře)

- Florbal – Mgr. Vítězslav  Pozdníček

- Sportovní kroužek – Mgr. Renata Šulcová

- Šachy  -  Jana  Ježková 

- Deskové hry - Pavlína Verichová
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Kurzy 

- Kurz TAI CHI – Michal Kolář

Dále bylo středisko  pořadatelem akcí Turnovská mateřinka, Turnovský kos, Turnovský štěk, sportovních 

soutěží, jako je Zátopkova štafeta, turnaj v míčových hrách, závody v plavání atd., každoročně je vyhlašova-

telem Nejlepšího sportovce roku,  spolupracovalo s Městem na uspořádání Týdne mobility. 

Ve školním roce 2009/2010 byly pořádány samostatné programy:

- Karneval Žluté ponorky - březen

- Den dětí ve Žluté ponorce - červen

- Večery otevřených dveří na Lidové hvězdárně pro každého

- jednou měsíčně filatelistické burzy

V průběhu prázdnin probíhaly tábory a výlety s různým zaměřením, zejména s využitím vlastní táborové zá-

kladny v Krčkovicích ( sportovní tábor "Vrcholy světa" 1.7.-11.7. 2010, výtvarně divadelní tábor v Mukařově 

"Odysseova cesta" 8.8. - 18.8. 2010, dále soustředění volejbalistů, orientačních běžců a další).

(Zdroj: Výroční zpráva organizace)
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VII.
KULTURA, SPOLKY 

A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 2010
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Úvod
► Od 1.1.2009 začal fungovat Kulturní fond Města Turnova. Také v roce 2010 pracovala správní rada 
fondu ve stejném složení, tj.  Jana Adamová, René Brož, Václav Feštr, Petr Haken, Ondřej Halama, 
Vladimíra Jakouběová, Eva Kordová,  Ivan Kunetka,  Dagmar Landrová, Bohuslav Lédl, Hana Maie-
rová, Vratislav Mareš, Jaromír Pekař, Drahomíra Staňková a Petr Záruba, během roku odstoupila Eva 
Blažková. Pro rok 2010 dostal fond z rozpočtu města přiděleno  723.000 korun ( o 10% méně než v 
roce předcházejícím). První kolo žádostí mělo uzávěrku 31. ledna 2010 a v řádném termínu bylo přija-
to 63 žádostí, z toho správní rada zamítla 3 žádosti.
Částka byla rozdělena na kapitoly následovně:

a) Přímá podpora - 329 tisíc korun

b) Akce - 314 tisíc korun

c) Činnost spolků - 35 tisíc korun

d) Publikační činnost (CD, tisk) - 45 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 2010 a činnost spolku Turnovská Bohéma.

Z kapitoly Kulturní akce bylo podpořeno  28 akcí. Největší částky dostaly tradiční velké festivaly - Jazzové 

hody a Neformjazzfest (15.000,- Kč), Mezinárodní festival Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů s meziná-

rodními  interpretačními  dílnami  (příspěvek  17.000  Kč),  Funkin´6 (  20.000  Kč),  dále  Kulturní  léto  2010 

(25.000,- Kč) a cyklus programů Knihovna přátelská rodině (15.000,- Kč). 

Příspěvky na činnost spolků byly přiděleny 16 spolkům a jejich výše byla velmi ponížena u kapel a menších 

souborů s dospělými členy, takže výsledné částky se pohybovaly kolem 2 tisíc korun, výjimku tvořily spolky 

vlastivědné - Pekařova společnost Českého ráje (3.100,- Kč), Spolek přátel Muzea Českého ráje (rovněž 

3.100,- Kč), O.s. Paměť Českého ráje (3.000,- Kč) a Spolek rodáků a přátel Turnova (3.000,- Kč). 

Kapitola příspěvků na publikace a CD byla v tomto roce rozdělena na 7 projektů, všechny ve formě publikací 

a tiskovin -  Z Českého ráje a Podkrkonoší, Proměny lidové architektury Pojizeří, Od Ještěda k Troskám, Zá-

zraky přírody Českého ráje (Z. Mrkáček), Jak jsem hlídal prezidenta (M. Brázda) a Turnovské kasárny (ZŠ 

Žižkova), které nakonec příspěvek nečerpaly. 

Kulturní dění ve městě

► DIVADLO, HUDBA, KLUBOVÉ A LITERÁRNÍ POŘADY

► V úvodu nového roku proběhl zajímavý projekt Divadlo na plátně. Konal se ve dnech 8. až 10. led-
na v KC Střelnice s následujícím programem:

● pátek 8. 1. - Romeo a Julie 63, film režiséra, scénáristy a spoluautora legendárního Kinoautomatu 
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                           Radúze Činčery

                         - Člověk z půdy - Semafor, režie Jiří Suchý

● Sobota 9. 1. - Mlha, režie Radúz Činčera

                           - Král Ubu, režie Jiří Grossmann

                          - seminář Tady a teď

                          - Revizor, Činoherní klub 1971, režie Jan Kačer

                          - Haprdáns, Nedivadlo Ivana Vyskočila

● Neděle - seminář Pocit a fakt, smysl divadla na plátně

► Úterý 12. ledna - Beseda s Radkem Johnem, "Na slovíčko o věcech veřejných pozval přítomné publicis-

ta a moderátor, předseda nové strany Věci veřejné do sálu ve Žluté ponorce.

► Na středu 13. ledna byl pro turnovské publikum představen koncert hudebně pohybové skupiny Čanki-

šou, který se ovšem nekonal a byl přeložen na neurčito, což vyšlo až na 3. prosince.

► V pátek 15. ledna se konalo první letošní představení abonentní řady v turnovském divadle, a sice 
hra Aby bylo jasno. V komedii Alana Ayckborna se představily známí herci Jan Rosák a Dana Homolová ve 

společnosti mladých seriálových hvězd Otto Kalluse a Lenky Zahradnické.

► V sobotu 16. ledna byla reprízována divadelní hra Božský řízek turnovského divadelního souboru Na-

kafráno. Jako vždy s úspěchem.

► Neděle 17. ledna patřila zájemcům o jazz a letos prvnímu Jazzovému podvečeru . V Maškovce vy-

stoupil turnovský Lédl Jazz Quintet.

► V úterý 19. ledna zavedl diváky Cestovatelský klub na Azory.  V Městském divadle přednášela MUDr. 

Helena Boháčková. Večer byl doplněn bohatou výstavou fotografií.

► Týž den se v klubovně penzionu v Žižkově ulici konala premiéra pořadu Proměny s hosty JUDr. 
Václavem Šolcem, prvním polistopadovým starostou a zakladatelem RTT JUDr. Milanem Brunclíkem. 
Pořad byl opakován ještě v domě s pečovatelskou službou v Granátové ulici.

► Ve středu 20. ledna a v sobotu 23. ledna patřilo divadlo nejmladším divákům. Představení pro školáky 

odehrálo Divadélko Andromeda, a sice úsměvnou pohádku O strašně líném Honzovi. V sobotu násle-

dovala pohádka z cyklu Táto, mámo, pojďte se mnou do divadla. Pražské Divadlo Pohádka spojilo dva pří-

běhy - O nemocné princezně a Čert popleta - pod názvem Pohádky pro vás. 

► V neděli 24. ledna se opět divadlo naplnilo na reprízu hry Láska až za hrob. Turnovský divadelní od-

bor Antonín Marek zopakoval představení v obsazení Míla Holas, Lenka Meixnerová, Petr Haken a Jakub 

Chundela v režii J. Stuchlíka.
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► Úterý  26. ledna přivedla do divadla zájemce o klasiku i recitaci - proběhl 556. Turnovský hudební ve-
čer s názvem Vita Caroli.  Komponovaný pořad úryvků ze životopisu Karla IV. a klasické hudby přednesli 

herec  Jan Šťastný, harfistka Kateřina Englichová a violistka Jitka Hosprová.

► Ve středu 27. ledna se rovněž v divadle konala Pocta Zuzaně Navarové. Akce k nedožitým padesáti-

nám výjimečné zpěvačky byla kromě hudby naplněna vzpomínkami kolegů - skupiny NEREZ, zpěv obstarala 

Klára Vytisková.

► První únorový den bylo Turnovské divadlo vyprodané až po střechu, a to na představení Divadla 
Járy Cimrmanna České nebe. Svébytný humor Cimrmannovců stále láká, i když tato hra byla již v Turnově 

uvedena.

► 2. února pokračovaly divadelní lahůdky představením nejnovější hry Václava Havla Odcházení v 
nastudování Klicperova Divadla. Nastudování sklidilo úspěch u diváků i odborné kritiky.

► Ve středu 3. února se v KC Střelnice uskutečnila záslužná humanitární akce - Benefiční koncert 
pro Haiti.  Všichni zaměstnanci KCT včetně zvukaře M.  Novotného pracovali  zdarma, pronájem byl také 

zdarma, zdarma vystoupily skupiny Traffic Jam, Hitmakers, Ovčie Kiahne a Outcry. Celý výtěžek ze vstupné-

ho činil ???? a byl odeslán prostřednictvím osvědčené humanitární organizace Člověk v tísni.

► V úterý 16. února pokračoval Cestovatelský klub setkáním s MUDr. Helenou Boháčovou a tématem 
Nepál a Tibet.  Hornatá oblast známá především z pohledu horolezců, má i zajímavé objekty kulturní, které 

MUDr. Boháčová představila vyprávěním i fotografiemi. 

► Středa 17. února přinesla hned dva kulturní podněty. 557. Turnovský hudební večer s názvem Já, 
trubadúr, v němž vystoupil tenorista Vítězslav Vít. Samé slavné "bonbónky" i kostýmní provedení některých 

árií bohužel znalcům nezakryly hlasovou indispozici hlavního protagonisty.

► Ve čtvrtek 18. února byla v divadle uvedena další repríza hry Naštěkaná, která je dílem čtyř dam z 

divadelního souboru Nakafráno.

► Týž den se konal koncert z cyklu Domácí scéna, tentokrát se představila turnovská skupiny Let´s  
Blues, jako host vystoupila kapela Blackies z Mladé Boleslavi. Koncert proběhl v KC Střelnice.

► V pátek 19. února mohli posluchači navštívit Večírek s Mackie Messer Bandem v restauraci Divizna 
na Havlíčkově náměstí. Jedná se o obdobu hudebních večírků, většinou na jazzové vlně, které se konaly 

na Šetřilovsku.

► V sobotu 20. února patřilo Městské divadlo dětem a cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla. 
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Veselou pohádku Budulínek Mandelinka podle Josefa Lady v Turnově sehráli P. Mikeska a D. Dašková.

► Také neděle 21. února byla pohádková, v rámci cyklu Nedělní pohádka uvedl loutkářský soubor Na 

Židli ve Žluté ponorce dvě veselé pohádky O hloupé koze a Pejsek a kočička.

► V neděli 21. února se hrálo i v Městském divadle , studentský soubor Turnovského divadelního 
studia uvedl premiéru hty Tom.  Příběh na motivy známé knihy Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawye-

ra se odehrává v prostředí současné vesnice, ovšem trampoty -náctiletých zůstávají více méně stejné. Před-

stavení režíroval Petr Haken.

► 21. a 22. února se v Biu Ráj uskutečnila nová Diashow známého cestovatele Leoše Šimánka Rusko 
- země plná překvapení. O tyto zajímavé cestopisné snímky s vyprávěním bývá tradičně velký zájem, ten-

tokrát se konala tři představení.

► Další "bomba" byla přichystána na úterý 23. února - ve velkém sále KC Střelnice se konal tříhodi-
nový koncert dvojice Eva a Vašek.  Milovníci dechovky a lidových písní se u této dvojice dělí téměř na 

polovinu - na obdivovatele a odpůrce. První skupině nutno dát za pravdu, že dvojice zpopularizovala tento  

žánr a těší se přízni diváků, kteří se při ní prostě baví. Odpůrci upozorňují např. na fakt, že celé představení 

je z playbacku, což není v tomto žánru zvykem a podobně.  Nutno dodat, že velký sál byl vyprodán.

► Od čtvrtka 25. února do neděle 28. února probíhala tradiční přehlídka amatérského divadla Modrý 
kocour. V letošním 15. ročníku předvedlo své umění nejspíš rekordních 26 souborů, kromě známých soubo-

rů z Liberce, Turnova, Semil, Benešova, Prahy, České Kamenice či Náchoda se představili také nováčci -  

Divadlo Naboso Boskovice, Akakababa Kladno, Magdalena Rychnov, Divadelní klub mladých Česká Lípa a 

také soubor turnovského "dorostu" Není to...ani to... Pořadatel přehlídky, Turnovské divadelní studio, uvedlo 

hru Tom. Další turnovský soubor, Společnost bloumající veřejnosti, uvedla hru O myších a lidech. Hrálo se 

opět na dvou místech - v Městském divadle a Biu Ráj. Program byl následující:

Čtvrtek 2  5. února  
13.00 Paní Žižková (soubor Nahoď Chomutov), divadlo 

14.30 Mletpantem (Stopa Liberec), divadlo

16.00 No.1 (BezNazvu.doc Liberec), kino

17.00 Tom (Turnovské divadelní studio), divadlo
19.30 Bicykle day (Liberecké studentské divadlo), kino

21.00 Kwenda katika (Není to…ani to…Turnov), kino

22.30 The Athrotura (Dvojdivadlo Liberec), kino

Pátek 26. února
10.30 a 12.30 Gazdina roba (Divadlo Naboso Boskovice), divadlo

15.30 Gotika - Poločas rozpadu (Akakababa Kladno), kino

18.30 Láskou posedlí (TDS A. Marek), divadlo 

20.00 Království (Divadlo Anička a Letadýlko), kino
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21.30 Jelizaveta Bam (Antonín D. S. – Krvik Totr), divadlo

23.00 Dvojjediný dekalog: Trojkámen (J.S.T.E. Artyžok a Dred Náchod), kino

Sobota 27. února 

9.00 O myších a lidech (SBV Turnov), divadlo 

11.00 Eéliška kolem (Divadlo Kámen Praha), kino

13.00 Krteček (Divná Bára Praha), divadlo

14.30 Elegie tyrolská (Rádobydivadlo Klapý), kino

16.30 Pan Hamilkar (Svatopluk Benešov), divadlo 

19.30 Slyšet hlasy (Oldstars Praha), kino

21.00 Poslední cesta na Klondike (Kamdivadlo Česká Kamenice), divadlo

23.00 Láska a porozumění (Oldstars Praha), kino

Neděle 28. února 

10.00 Nářek nad zkázou města Ur (Magdaléna Rychnov), kino

10.30 Sen o P. (Jezle Hradec Králové), divadlo

13.30 Kytice (Divadelní klub mladých Česká Lípa), kino

15.00 Mléko a strdí (Mléko a strdí Liberec, divadlo

► V sobotu 27. února pokračovalo po lednové odmlce Posezení při dechovce. Zájemci si mohli přijít 

zatančit i poslechnout pravidelný pořad Dechové hudby Turnovanka v hasičárně na Daliměřicích.

► Týž den se na Střelnici konala historicky první drumandbassová & breakbeatovová noc se známý-
mi diskžokeji.  Začínalo se v 21 hodin večer a končilo k ránu, což je vzhledem k okolo bydlícím občanům  

velmi odvážná akce.

► V úterý 2. března se uskutečnila přednáška biotronika Tomáše Pfeiffera v restauraci Sokolovna. 

►  Ve středu 3.  března proběhla dlouho očekávaná repríza  úspěšného nastudování  opery Viléma 
Blodka V studni.  Operu nastudovali žáci, učitelé a příznivci místní hudební školy (hosty byla Dagmar Če-

musová jako Veruna a Karel Jakubů jako vdovec Janek). Sál byl opět plný, řada diváků přišla podruhé.

► V sobotu 6. března nabídlo městské divadlo program dětem - divadelní spolek Vojan uvedl pořad 
Měla babka čtyři jabka.   Čtyři pohádky pro nejmenší ( O Koblížkovi, O dědečkovi a kožíšku, O zlé koze a O 

velké řepě) byly propojeny veselými písničkami.

►  V pondělí 8. března se konal  v Biu Ráj Profilový pořad TaPŠ ILMA aneb Mezinárodní den žen. 
Taneční škola předvedla průřez svojí činností podle žánrů i věku tanečníků.

►  Na 9. března byl připraven Večer Na Sboře s názvem Divný kořeny. Jednalo se o autorský večer spi-

sovatelky, zpěvačky, herečky a zajímavé osobnosti Hany Frejkové. Večer byl doplněn autorským čtením z 

knihy Divný kořeny o osudech židovské spisovatelky, která musela emigrovat z Československa. Hudební 
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doprovod na akordeon obstaral Stanislav Brabec. 

►  Týž den v divadle probíhal další díl Cestovatelského klubu. Cestovatel a fotograf Martin Loewe vy-
právěl o Islandu. Povídání doplnil o promítání diapozitivů a ukázky islandské hudby.

►  Ve středu 10. března patřilo Městské divadlo 558. Turnovskému hudebnímu večeru a jednomu z 
nejmladších smyčcových kvartet u nás Epoque Quartetu.  Kvarteto ve složení David Pokorný, Vladimír 

Klánský,  Vladimír  Kroupa  a  Vít  Petrásek  je  známé svým  širokým repertoárem sahajícím  až  k  jazzu  a 

moderně, u nás ovšem předvedli klasiku - Ravela, Šostakoviče a Dvořáka.

►  Ve čtvrtek 11. března v Turnově hostovala neobvyklá hudební skupina Jan Budař a Eliščin Band.  
Hlavní postavou je herec Jan Budař, zakladatel skupiny, která má neobvyklé složení - Klavír, dvě kytary, bicí,  

kontrabas, violoncello a zpěv.

►  V pondělí 15. března navštívil turnovské divadlo Činoherní klub Ústí nad Labem se hrou Strange 
Love.   Černá komedie Jaroslava Rudiše a Petra Pýchy přinesla úspěch zejména hlavnímu protagonistovi 

Marku Taclíkovi. 

►  V úterý 16. března se opět v divadle konala akce poněkud odvážnějšího žánru - travesti show 
Hanky Panky Praha.  Nejlepší česká travesti skupina předvedla nový program s názvem Z Čech až do 

Hollywoodu s písněmi hvězd, jako jsou Hana Hegerová, Peter Nagy, Waldemar Matuška, Fredy Mercury,  

Tina Turner, skupina ABBA a mnoho dalších. 

►   Od  čtvrtka  18.  do  neděle  21.  března  se  uskutečnila  tradiční  regionální  loutkářská  přehlídka 
Turnovský drahokam. Jednalo se o jubilejní 20. ročník, který byl doplněn výstavou v Divadelní galerii. Pře-

hlídky se účastnilo 15 souborů, na loutkářskou Chrudim postoupil jablonecký soubor Vozichet, který získal 

rovněž diváckou cenu Turnovský drahokam za představení Zlaté kuře. Kromě vítěze byly do Chrudimi dopo-

ručeny soubory Není to ani to ze ZUŠ Turnov, Popel ze ZUŠ Chlumec nad Cidlinou a J.J. Kollár z Poniklé. 

Program přehlídky byl následující:

Pátek 19. března   - Uspávačky, Divadélko Matýsek Nový Bor

Sobota 20. března - Perníková chaloupka a Červená Karkulka, Boďi Jaroměř

- Sněhurka, Setmil ze ZUŠ Hradec Králové

- Ale když ona je zakletá, Poli Hradec Králové

- Jak vdát princeznu, Na Popel ZUŠ Chlumec nad Cidlinou

- Začarovaný les, Loutkové divadlo Martínek Libáň

- Honza a drak, Klubíčko Cvikov

- Jenovefa, J. J. Kollár   Sokol Poniklá

Neděle 21. března - Šípková Růženka, Popelka Lomnice nad Popelkou

- Nevymřeme po přeslici, Vozichet Jablonec nad Nisou

- Zlaté kuře, Vozichet Jablonec nad Nisou
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- Byl jednou ostrov, Blechy Jaroměř

- O statečném princi, Maminy Jaroměř

- Maska, Spojáček Liberec

- O hloupé koze, Maminy Jaroměř

Už samotné přečtení zajímavých pohádkových titulů vede k lítosti, že už nejsem malá.

►   Pátek 19. března a svátek Josefa oslavila skupina Mackie Messer Band se svými příznivci ve -
čírkem Na Josefa jedině s Mackie Messer Bandem opět v restauraci Divizna. 

►  V úterý 23. března proběhl Na Sboře komponovaný pořad Významné obrozenecké osobnosti Čes-
kého ráje. Řeč byla samozřejmě o Libuňském jemnostpánovi Antonínu Markovi, Fortunátu Durychovi, ale i o 

méně všeobecně známých osobnostech jako byl F. J. Tomsa, B. Tomsa, V. Č. Bendl Stránický a V. J. Picek. 

Pořad připravil a provázel slovem PhDr. Vlastislav Hnízdo, CSc.,  texty recitovali Eva Kordová a Petr Pešek,  

hudební doprovod měl MgA. Martin Hybler. Škoda, že na tak hodnotný pořad přišlo (bohužel jako Na Sbor 

obvykle) málo posluchačů.

►  Ve čtvrtek 25. června hostoval v divadle Paul Batto jr. Duo. Jméno tohoto kytaristy a zpěváka nebylo 

Turnovanům neznámé, představil se zde v roce 2003 v triu s kontrabasem a bicími. Teď se tento původně  

slovinský rodák, pohybující se po celé Evropě, specializuje na koncerty s klavíristou Ondřejem Křížem a žánr 

od pomalého swingu přes blues k baladám. Takový program předvedl také u nás.

►  V sobotu 27. března se v Turnově konaly hned dvě kulturně soutěžní akce - Soutěž pěveckých 
sborů ZUŠ Zpíváme si pro radost a Turnovská mateřinka 2010. 
12. ročník soutěžní přehlídky Zpíváme si pro radost byl letos počtvrté součástí celostátní soutěže Vítání jara. 

Turnovského kola se účastnilo 8 sborů převážně z okresu Semily, včetně turnovského Turnováčku, Karmínku 

a Carmíny.

Turnovská mateřinka proběhla tradičně v Biu Ráj a účastnilo se jí všech osm turnovských mateřských škol. 

Do celostátního kola v Nymburce postoupila MŠ 28. října s  originálním vystoupením Expedice z Grónska.

►  V pondělí 29. března Turnov navštívilo Divadlo Metro - Černé divadlo Františka Kratochvíla.  V 
Městském divadle odehrálo dvě představení - dopoledne pro děti a večer pro dospělé. Zvláštní a tech-

nicky unikátní svět černého divadla, plný fantazie a humoru, nezklamal ani turnovské diváky. Představení se  

jmenovalo Malování na tmu.

► V pátek 2. dubna uspořádalo Město Velikonoční koncert pro osoby se zdravotním postižením a se-
niory.  V Městském divadle zazněly operní, operetní i muzikálové árie v podání Jany Heryánové-Ryklové,  

Václava Šolce, Františka Lamače a Silvie Noskové.

► V sobotu 3. dubna se na Střelnici uskutečnil dvojkoncert Michala Hrůzy s Kapelou Hrůza.  Nejzná-

mějším společným hitem byla píseň Voda živá. V Turnově se představili ve společnosti kapely Lety mimo, 
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kterou založili studenti šperkárny a v době studií vystupovali v Turnově a okolí.

► V úterý 6. dubna pokračovala klasická divadelní abonentní řada představením Pár vyvolených z 
repertoáru pražského Divadla Kalich.  V černé komedii francouzského autora Bernarda Werbera excelo-

vali Lenka Vlasáková a Michal Dlouhý. Původně avizovaná hra Chvála bláznovství s Vladimírem Dlouhým v 

hlavní roli byla stažena z repertoáru pro dlouhodobou nemoc V. Dlouhého. Ten bohužel krátce na to zemřel. 

► V sobotu 10. dubna probíhalo v malém sále Střelnice české semifinále konkurzu Zahrada písnič-
kářů.  V Turnově se utkali o postup do česko-moravského kola v Kuřimi tito účinkující: Tomáš Pastrňák, Vla-

dimír Mikula, Duo Svitky (Jiří Kyncl a Jiří Svítek), Vladimír Šunda, Surikatha ( Jitka a Petr Svobodovi), Petr 

Baťa a Tomáš Hádek, Petr Kavka a Petra Dvořáková, Al Boss ( Alena Střelečková a Luboš Maškara), Radim  

Flender, Quaoar (Zuzana a Klára Vytiskovy), Oldřich Bohadlo, Disneyband ( Martin Kadlec a Tereza Kární -

ková. Do další soutěže postoupili  Duo Svitky Praha, Sikurhata Nymburk, Petr Baťa a Tomáš Hádek Praha, 

Disneyland Liberec a Petr Kavka a Petra Dvořáková z Českých Budějovic.

► V pondělí 12. dubna se v galerii muzea uskutečnil cyklus přednášek na téma 140. výroční narození 
Josefa Pekaře a Josefa Vítězslava Šimáka.   Oba byli významnými historiky Turnovska a zejména Josef 

Pekař výrazně překročil hranice regionu. Přednášku nazvanou Zapomenuté osudy nezapomenutelného his-

torika přednesl Marek Fapšo, Životní příběh J. V. Šimáka Mgr. Hana Kábová.

► Druhý den, v úterý 13. dubna, se v divadle již po několikáté konala akce s názvem Vodnářský zvon. 
Koncert s podtitulem Společná věc 2010 provedl Tomáš Pfeiffer.

► 13. a 20. dubna proběhly v penzionu v Žižkově ulici a v klubovně DD Pohody pořady Křeslo pro 
hosta.  Tentokrát byl hostem Ing. Jan Mocek, vedoucí CHKO Český ráj, a vedl besedu na téma Poznej a 

chraň k 55. výročí CHKO Český ráj.

► Ve středu 14. dubna se představil turnovskému publiku Pěvecký sbor Carmina při místní ZUŠ, a to 

v rámci Turnovských hudebních večerů. Poprvé ho na veřejnosti řídil nový sbormistr MgA. Martin Hybler. 

Hosty programu byli členové alternativní loutkářské skupiny Čmukaři. Společně pak jako překvapení před-

vedli scénku Krakonošovy pohádky.

► Ve čtvrtek 15. dubna vystoupila v Městském divadle známá folková skupina Nezmaři, a to v rámci 

Hudební abonentní řady. Skupina je charakteristická vícehlasým vokálem a akustickými nástroji, v době vy-

stoupení již byla držitelem několika Port a dvou Zlatých klíčů, tedy "folková klasika".

► Ve dnech 16. a 17. dubna se v Turnově uskutečnil pátý ročník festivalu Kytara v Českém ráji, jehož 

pořadatelem je turnovská ZUŠ. Hlavním hostem festivalu byl finský kytarista Petteri Sabriola,  který vystou-

pil samostatně pro veřejnost 16. dubna v galerii Muzea Českého ráje. V sobotu 17. pak v koncertním sále 

ZUŠ hrála hudební skupina Joe Satriani.cz.
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► V neděli 18. dubna byla slavnostně otevřena druhá sezóna v rekonstruované židovské synagoze 
Koncertem židovských písní  v  podání  skupiny Mackie Messer Band.  Tato všestranná kapela  má v 

repertoáru i židovskou tématiku a pro tento účel přidává do názvu "klezmer", jak se sluší.

► 19. dubna se po úspěšném lednovém setkání vrátil do Turnova Radek John. Beseda se opět konala 

v sále Žluté ponorky a týkala se vizí a politických názorů nové strany Věci veřjné.

► V úterý 20. dubna pokračoval cestovatelský klub pořadem Horská rapsodie aneb Skalami, ledem a 
divočinou od Alp až po Kavkaz.  Cestovatel Ondřej Valášek byl hostem a vypravěčem o krajině, fauně a 

flóře zmíněných oblastí.

► Ve středu 21. dubna uvedl DD klub letos první zábavnou talk show s???. Původně zamýšlený host 

Martin Písařík se bohužel musel omluvit, snad příště.

 
► Ve čtvrtek 22. dubna mohli zájemci navštívit další Večer Na Sboře s názvem Zpátky k pramenům. 
Autorský večer režiséra a písničkáře Bedřicha Ludvíka provázelo téma voda - zdroj života.

► V pátek 23. dubna se konala v Městském divadle repríza Božského řízku divadelního souboru Na-
kafráno. Jako bylo na tuto excelentní legraci plno a všichni se dobře bavili.

► Týž den na Střelnici  proběhl rockový koncert Už jsme doma. Skupina vznikla v roce 1985 v Teplicích 

a její hudba se pohybuje na pomezí punku a rocku, ale její záběr je samozřejmě větší, zejména nutno vy-

zvednout textovou stránku písní. Jako předskokan vystoupila kacanovská skupina Ovčie Kiahne.

► Po repríze Božského řízku se diváci dočkali i prvního dílu komedií skupiny Nakafráno, tedy Naštěkané. 
Uskutečnila se v úterý  27. dubna v Městském divadle.

► Květnová kulturní nabídka začala v úterý 4. Cestovatelským klubem s názvem Řecko.  Po památ-

kách, přírodě, venkově i skvělé řecké kuchyni provedla přítomné Veronika Mireková, která v Řecku i pra-

covala a žila, takže to byly informace takříkajíc zevnitř.

►  5.  května se na Domácí  scéně na Střelnici  poprvé představila  folková skupina Pranic.  Kapela 

funguje od roku 2004 a a za dobu své existence se dostala do povědomí nejen na Turnovsku, úspěšně vy-

stupuje na celostátních přehlídkách jako je Folková růže Jindřichův Hradec a Mohelský dostavník. Jako host 

vystoupila pražská folková skupina Šantré.

► Ve čtvrtek 6. května proběhla rovněž na Střelnici přednáška Zdraví s jarními bylinkami. Přednášel 

jeden z našich nejuznávanějších znalců léčivých bylin, autor několika knih, Pavel Váňa z Nového Bydžova.
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► V pátek 7. května, v předvečer státního svátku se konaly akce Města k oslavě 65. výročí ukončení 
II. světové války.  V jejich rámci se na náměstí uskutečnil asi hodinový promenádní koncert  dechové hudby 

Táboranka v čele s dr. Jínou a několika příslušníky jeho rodiny. O dechovku je zájem, což napovídá fakt, že 

již půl hodiny před začátkem byly lavičky a židle obsazeny.

► Týž den se také uskutečnil další večírek s kapelou Mackie Messer Band, opět v restauraci Divizna na 

Havlíčkově náměstí.

► V úterý 11. května hostoval v turnovském divadle filmový, divadelní i televizní herec a zajímavý 
člověk Pavel Zedníček.  Bylo to poslední představení divadelní abonentní řady v této sezóně a bylo plné hu-

moru a zajímavého vyprávění.

► V sobotu 15. května se na Střelnici konal rockový koncert kapel Sweet Zone a Zdvořilý Woody.  
První jmenovaná skupina je vlastně nejmladší dívčí kapelou tohoto druhu u nás. Vznikla v roce 2009 při na-

táčení klipu ve složení Adéla Francová (14 let), Lucie Růžičková (15 let) a Marika Tykalová (14. let). Dalším 

účinkujícím byla známá turnovská kapela ... Fišera.

►  Ve středu 19. května vystoupil v divadle The Beatles Veteran Club.  Turnovsko -jičínská kapela ve 

složení Libor Dušek, Jiří Hušek, Jiří Pokorný a Pavel Šejn má vždy v Turnově úspěch (a zaslouženě), toto 

květnové vystoupení vzniklo na základě četných přání posluchačů. Součástí programu byla i videoprojekce s 

originálními historickými snímky z vystoupení Beatles.

►  Ve středu 26. května proběhl poslední Turnovský večer této sezóny s názvem Humor v hudbě.  
Hostem byla šestičlenná dámská flétnová skupina Syrinx, zabývající se hudbou od renesance až po sou-

časnost, a to z pohledu jejich optimistického nazírání na život. Většina velkých skladatelů má ve své tvorbě i  

rozverné, vtipné či dokonce groteskní myšlenky. Na závěr si mohli zahrát i diváci, což se ovšem Syrinxu "vy -

mstilo", protože si po dlouhém přemlouvání vybrali paní Moniku Szantó, která na flétnu učí v místní ZUŠ.

► V pondělí 31. května se uskutečnilo poslední abonentní představení cyklu Nová scéna, a sice Pan 
Padlý.  Jednalo se o nevšední zážitek, protože celý příběh pana Padlého, který touží najít smysl života, od -

vypráví hlavní a jediná účinkující Anna Polívková a vloží do toho všechny divadelní výrazové prostředky. 

►  Ve čtvrtek 3. června proběhl další z Večerů Na Sboře s názvem Měl jsem štěstí na lidi. Autorský ve-

čer malíře a básníka Jana Solovjeva nad novou knihou vzpomínek spoluúčinkovali  Jana Adamová, Eva 

Kordová a Petr Pešek, připravil Dr. Vlastislav Hnízdo, hudební doprovod AgA. Martin Hybler a Ing. Petr Há-

jek.

► Od 5. do 26. června trval 55. ročník Dvořákova festivalu, jehož součástí je Dvořákův Turnov a Sy-
chrov. Letošní ročník byl zaměřen na klasický i nový pohled na Dvořákovu hudbu. Účastnilo se 20 měst z 

Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského kraje a kromě koncertů byly divákům k dipozici i typy na  
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výlet v podobě Dvořákova pasu. U ná sproběhly tyto akce:

- sobota 5. června - Zahájení festivalu naSychrově, vzpomínka u desky A. Dvořáka, koncert v zámecké gale-

rii

- středa 16.  - sobota 19. června - Mezinárodní interpretační dílny

   - 16. 6. - Zahajovací koncert v Městském divadle - Gli Archi di Praga

   - 17. 6. - Lektorský koncert

   - 19. 6. - Závěrečný koncert frekventantů dílny

Letošní ročník měl výbornou úroveň, řada frekventantů předvedla skvělé výkony, také hosté z Německa se 

velmi v interpretaci zlepšili.

► V pondělí 7. června se v Muzeu Českého ráje konal pěvecký koncert. Skladby G. B. Pergolesiho, W. 

A. Mozarta a další klasiky přednesl sbor Balaltka a spol.

► V úterý 8. června proběhl první ze tří pořadů pro seniory Krásy Krkonoš - krásy přírody. Našimi nej-

známějšími horami provedl přítomné fotograf a milovník přírody Petr Najman z Rokytnice. Úterní odpoledne 

bylo v DD Pohoda, ve čtvrtek se tento program dával v DPS Výšinka a v podnělí 21.6. v klubovně penzionu v  

Žižkově ulici.

► Ve středu 9. června se v knihovně konal seminář Po stopách židovské kultury. Seminář určený pro 

členy Klubu dětských knihoven vedli zkušení lektoři PhDr. Terezie Dubinová a Mgr. Pavel Jakubec.

► Čtvrtek 10. června přivedl do divadla abonenty divadelní řady Nová scéne na hru Madame Melville.  
Příběh od Richarda Nelsona zasazený do Paříže roku 1966 o lásce amerického školáka a jeho francouzské 

učitelky byl skvěle obsazen, hráli Ivana Chýlková, Eva Holubová, Jan Meduna, Hanuš Bor a Petr Křiváček.

► Týž  den  byly  k  vidění  a  k  poslechu Písničky napříč  v  Kavárničce  v  ulici  5.  května.  Kapelník 

turnovské skupiny Pranic tu vítá zajímavé hosty z řad tvůrců a interpretů autorských písní. Tentokrát byl  

hostem Petr Linhart.

► V pátek 11. června se uskutečnil 6. koncert z abonentní Hudební řady, a to Tony Ducháček & Ga-
rage.  Punkrocková kapela působí už od 80. let a prošla jí řada známých osobností. V době socialismu byly 

její povolené koncerty jen občas, takže kapela hrála po hospodách a na svatbách, její nahrávky se šířily sa -

mizdatem. Loni vydala  kapela nové CD Black!, která opět zvedla vlnu její popularity. Jako předkapela vy-

stoupila liberecká punkrocková kapela z 80. let s podobným osudem - Hubert Macháně.

► V soboru 12. června mohli zájemci navštívit Maškarní Coctail Party  v zadním traktu divadla. Akce 

měla téma Filmové postavy a nejlepší maska dostala putovní cenu Král zadního traktu.

► Neděle 13. června patřila v turnovském divadle dětem a pohádce Majda s Františkem na cestách. 
Během hodinového pořadu  navštívili  pohádkové  postavičky  všechny světadíly  včetně  Antartidy,  spoustu 

156



zemí a národů a vše ještě doplnily písničkami Jana Vodňanského.

►  V úterý 15. června vystoupily společně turnovské sbory Fortuna a Carmina  na společném před-

prázdninovém koncertě v Městském divadle.

► V pátek 16. června se konal v rámci Domácí scény koncert skupin Traffic Jam a Ploy. Domácí pů-

vodně studentská kapela Traffic Jam se již na zdejších pódiích zabydlela, k původní sestavě postupně přiby-

la ještě turbka, kytara a zpěv. Koncert na Střelnici doplnila jako host pražská skupina Ploy.

► V sobotu 19. června ožilo už v poledne letní kino akcí Ride park. Největší streetová akce léta, a roku 

vůbec, měla několik programových rovin. Odpoledne patřilo sportovním disciplínám skate a bike a výtvarné-

mu umění v podobě graffiti.  Hudbu obstaraly liberecká punková kapela  Dusty Kate a DJ Bielski.  Večer  

proběhla tématická filmová produkce Z prkený vohrady a bike video zahraničních profesionálů Follow me, 

které zde měla premiéru.

► V pátek 25. června proběhla jedna z nejdůležitějších událostí pro kapely místní i přespolní - festival 
Funkin´Turnov 6. Začalo se v 18 hodin v atriu Muzea Českého ráje a počasí opět zlobilo. Přesto vystoupily 

domácí kapely Funk Corporation, která akci každoročně pořádá, Traffic Jam. Hostovaly kapely Real Groove,  

Fast Food Orchestra a Navigators.

► O prázdninách, v červenci a srpnu, tedy pro kulturu v "okurkové sezóně", uspořádalo KCT opět  
Kulturní léto s kapelami místními i přespolními, které hrály zájemcům především před Střelnicí v Blue Café,  

vždy v pátek od 18 hodin:

‒ 2. července - Bodlák

‒ 9. července - Standa Haláček

‒ 16. července - FD Band 

‒ 23. července - V. + O. Wajsarovi 

‒ 31. července - Duo Dim

‒ 6. srpna - Akustické trio Sedláček - Václavík - Sedláček,

‒ 13. srpna - 6 Nachodníku

‒ 20. srpna - HB Trio a hosté

‒ 27. srpna - Karel Vepřek

Kromě toho se hrálo také v altánu u letního kina:

‒ sobota 10. července - Zdeněk Bína &Jan Urbanec

‒ Sobota 31. července - Zlatý Voči / Angreštová fošna

‒ čtvrtek 12. srpna-kapela Retro Five

a u restaurace Skalák 

‒ středa 28. srpna - Krkonošká dechovka 
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Mimo Kulturní léto fungovaly další akce, většinou v exteriérech:

► V sobotu 3. července proběhl další ročník rockového festivalu Koza 010. Před restaurací Zrcadlová 

koza na břehu řeky Jizery se sešly kapely In Touch, Hallodm, Clockwork Ceremony, Chlejf, Assessor, Outcry,  

Red Baron Band, Silent Session, Pavoucy  a Aleš Brichta - AB Band.

► V sobotu 17. července vystoupilo v zadním traktu divadla Laurychovo divadlo. Jedná se o jedno z 

mála profesionálních divadel,  které se věnuje divadelní improvizaci.  Vypointovaný příběh je živě doplněn 

dalšími narážkami a humorem.

► V pátek 23. července dávala letní koncert místní skupina Traffic Jam v areálu pizzerie Maškovka.

► V sobotu 7. srpna opět mohli diváci za zábavou do zadního traktu divadla na vystoupení Sousedi.  
Skupina sama se charakterizuje jako "acoustic-alternative" a základ tvoří dva muzikanti, Karel Žďánský (vio-

loncello, kytara) a Martin Peřina (kytara, looper).

► V neděli 8. srpna se uskutečnil charitativní koncert známé kapely Nightwork.  Koncert byl součástí 

celodenní akce  Den sportu a zábavy  a jeho výtěžek byl věnován na boj s dětskou kriminalitou a podporu 

sportovních aktivit v dětských domovech.

► Ve čtvrtek 19. srpna opět navštívil Turnov miláček zdejšího publika barytonista Jakub Pustina. 
Koncert s názvem Pop nebo opera se konal v atriu Muzea Českého ráje a v "popové" části spoluúčinkoval 

mladý zpěvák Martin Poledna. Spolu pak předvedli známé skladby např. New York, Hello Dolly, Zpívání v 

dešti a mnoho dalších.

► V sobotu 28. srpna pokračovaly večery v zadním traktu divadla, a to vystoupením turnovského 
loutkářského souboru Čmukaři Zvyřátka za to nemůžou. Nejnovější představení souboru je opět plné hu-

moru i poetiky. 

► O prázdninách nezahálel ani Loutkářský soubor Na Židli. Uspořádal hned dva cykly akcí pro děti:
1/ Loutkáři na zámku Hrubý Rohorec

Prázdninová tradice nedělních pohádek na Hrubém Rohozci pokračovala i letos, hrálo se vždy v 11, 13 a 

15 hodin:

‒     4. července - Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Bodi Jaroměř

‒     11. července - Tři prasátka a vlk, Na Židli Turnov

‒     18. července - O koblížkovi, Pejsek a kočička, Na Židli Turnov

‒     25. července - Źabí princ, Myšilov, Maminy Jaroměř

‒     1. srpna - O Kubovi, který špatně hlídal, Spojáček Liberec

‒     8. srpna - O slepičce kropenaté, Na Židli Turnov

‒     22. srpna - Červená Karkulka, Na Židli Turnov

‒     29. srpna - O hloupé koze, Dvě kůzlátka a vlk, Na Židli Turnov
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2/ První turnovské železniční divadlo
V rámci nostalgických jízd parním vláčkem, které každoročně pořádá Spolek přátel železnic Českého ráje 

byla uvedena loutková představení na vyhrazených nástupištích v divadelním vagónu z roku 1905, který 

byl speciálně připojen. Hrálo se v Rovensku, Malé Skále a Semilech.

‒     11. července -  Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Na Židli turnov

‒     1. srpna - Pletené pohádky, Čmukaři Turnov

‒     14. srpna - Červená Karkulka, Na Židli Turnov

‒     28. srpna - Pohádka o pejskovi a kočičce, Na Židli turnov

► Zvláštní prázdninové akce nabízely také hrady, zámky a obce v okolí, pro Turnováky byly asi nejzají-

mavější představení na Valdštejně (varhanní koncerty, pěvecké sbory, šermíři) a na Sychrově (Pohádkový 

svět,  Sinéad o´Connor  s  Petrem Kolářem a zejména večerní  představení  Rusalky  Antonína  Dvořáka  v 

parku).

► Ve čtvrtek 2.  září  mohli  Turnované navštívit  akci  Šoumen,  což byl  koncert  místního muzikanta v 

zadním traktu divadla v nově zakládaném cyklu Hudba před pomezím.

► V sobotu 4. září se opakovala   drumandbassová & breakbeatovová noc se známými diskžokeji. 
První se uskutečnila v únoru. Začínalo se opět v 21 hodin večer a akce měla název Turn it on II.

► V sobotu 11. září proběhl další ročník Gymplfestu v letním kině. V programu vystoupily místní skupiny 

Big Fish Gone, Vyfikundace, P.U.Jazz Quintet, Traffic Jam, Tam dole tma, a také dvě přespolní kapely PDLK 

Pěnčín a Straba Jablonec nad Nisou.

► Cestovatelský klub se uskutečnil 14. září na téma Záhadná místa světa.  Hostem pořadu byl Libor 

Turek a z jeho bohatých zkušeností a obrázků jsme mohli pátrat kolem obřích obrazců na planině Nazca, 

Machu Picchu, Stonehenge, Loch Ness, po stopách sněžného muže v Himalájích nebo po Atlantidě na ost-

rově Santorini.

► Ve středu 15. září byla zahájena nová sezóna Turnovských hudebních večerů koncertem Klenoty 
české hudby.  Na divadelním jevišti vystoupily tři dámy ze souboru Musica dolce vita Daniela Demuthová 

(zpěv), Žofie Vokálková (flétna) a Zbyňka Šolcová (harfa).Zazněly skladby B. Smetany, A. Dvořáka, B. Marti-

nů a dalších, zvláštní oběť přinesla zpěvačka D. Demuthová, neboť přijela do Turnova rovnou z vystoupení 

ve Veroně.

► Ve čtvrtek 16. září proběhl klubový pořad v rámci cyklu Písničky napříč. Kapelník turnovské skupiny 

Pranic Ondřej  Halama pozval herečku, písničkářku a držitelku ceny ze Zahrady písničkářů Janu Šteflíč-

kovou. Setkání se konalo v kavárničce v ulici 5. května.
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► V pátek 17. září patřila Střelnice koncertu Feher Fekete Kerek. Tato oblíbená skupiny v nástrojovém 

složení kytara, kontrabas, akordeon, bicí, perkuse, hraje těžko popsatelnou směs žánrů od čardáše po latinu 

a reggae. Divácká účast byla bohatá.

► V sobotu 18. září uvedlo turnovské divadlo pohádku Tři čuníci. V cyklu Mámo, táto, pojďte se 
mnou do divadla sehrálo Divadlo Neklid ze Zlína veselou činoherní pohádku o třech prasátkách s hudbou 

Jaromíra Nohavici.

► V úterý 21. září se konalo první představení Klasické divadelní řady v nové sezóně, a to Dezertér z  
Volšan. Lehce zatěžkanou černou komedii E. A. Longena nastudovala Divadelní společnost Julie Jurištové v 

režii Milana Schejbala. Hlavní roli ztvárnil Oldřich Navrátil.

► V pátek 24. září se mohli posluchači těšit na dvě navazující akce z oblasti řekněme folku. V malém 

sále Střelnice hostoval Brian Chartrand Trio hrající ve stylu folk rocku. A od 20 hodin na velkém sále pokra-

čovala samostatným koncertem svérázná a výrazná hudební osobnost Radůza. V programu se objevila řada 

písní z nového alba Miluju vás.

► V pátek 1. října proběhla v KC Střelnice Besídka textové dílny Slávka Janouška, "setkání písničkářů, 

jejichž zájmem je vnášet do textů písní poezii a krásu slova" zní podtitul autora.  Večer vystoupily zpěváci a 

skupiny:  Půl dechu bez měchu, Monty,  Honza Žamboch, Jarda Síbrt,  Šantré, Arnošt Frauenberg,  Luboš 

Javůreka Petra "Šany" Šanclová. Závěr patřil Slávkovi Janouškovi a dalším účastníkům textové dílny.

► V úterý 5. října se konalo 2. divadelní představení klasické abonentní řady Zlatí Úhoři .  Jevištní 

metaforu na motivy povídek Oty Pavla brilantně sehráli členové divadla Rokoko v režii Arnošta Goldflama.

► Čtvrtek 7. října patřil představení Gentlemen Singers v rámci Turnovských hudebních večerů.  Je-

den z nejznámějších a nejžádanějších mužských vokálních souborů (a taky asi nejzábavnější) vystupoval 

tentokrát ve velkém sále Střelnice, neboť program koncertu nebyl povolen diecézí. Nutno dodat, že atmosfé-

ra i akustika byla vynikající.

►  V sobotu 9. října měli Turnované na výběr hned z několika akcí. Synagoga v Krajířově ulici nabízela 

koncert  Hebrejské a sefardské písně v podání zpěvačky Dany Krousové za doprovodu houslí ( Ludmila 

Budínská) a klavíru ( Ester Goldovská).  

V KC Střelnice uspořádaly místní kapely Benefiční koncert - Pomáháme jazzem na pomoc povodněmi zni-

čenému Frýdlantu. Vystoupily skupiny Connection, Traffic Jam, Lédl Jazz Quintet,  Mackie  Messer Band, 

Jazz Kvintet revival a hosté a Funk Corporation a vybraná částka činila 20.400,- Kč. 

A v hasičárně na Daliměřicích byla zahájena 18. sezóna Posezení při dechovce. Samozřejmě při Dechové 

hudbě Turnovanka.

► V úterý 12. října se uskutečnila Úvodní přednáška o budhismu. Ve Žluté ponorce přednášel zájem-
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cům lektor Jan Matuška z Prahy o základech tohoto světového náboženství.

► Ve čtvrtek 14. října se do turnovského divadla vrátil soubor Hanky Panky a předvedl nový travesti 

program s názvem z pohádky do pohádky.

► V neděli 17. října zahrál soubor Na Židli pohádku O hloupé koze pro nejmenší diváky, a to v rámci 

cyklu nedělní pohádky ve Žluté ponorce. 

►  V úterý 19. října proběhlo další setkání Cestovatelského klubu, tentokrát o Egyptě . Diashow Petra 

Niesiga z roku 2009 zahrnuje záběry z Káhiry, pyramid, pouště, Nilu z horkovzdušného balónu.

► Ve čtvrtek 21. října hostovala v turnovském divadle výrazná osobnost naší folkové a country scé-
na, zpěvačka Pavlína Jíšová se svými přáteli a kolegy - Adéla Lounková (kytara, zpěv, irské flétny), Jakub 

Pacek (elektrická kytara, zpěv) a Pavel Peroutka (kontrabas, zpěv).

► V pátek 22. října se příznivci divadla dočkali premiéry hry Černá noc.  Černou grotesku autorů Roma-

na Sikory a Lukáše Hajna nastudovala divadelní skupina Společnost bloumající veřejnosti Jana "Barona" 

Marka.

► V sobotu 23. října bylo opět pro příznivce Turnovanky připraveno podvečerní Posezení při dechov-
ce.

► Pondělí 25. října zvalo do divadla na hru Jakeovy ženy.  Divadelní společnost Háta, jejímiž členy jsou 

známí herci Martin Zounar, Ivana Andrlová, Adéla Gondíková a další, přivezla do Turnova inteligentní kome-

dii Neila Simona o partnerských vztazích.

► V úterý 26. října se uskutečnil další z Večerů Na Sboře o osobnostech našeho regionu s názvem 
Umělcova cesta k domovu. Komponovaný pořad ke 140. výročí narození malíře a písmáka Jana Dědiny, 

sestavil a provázel PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc., recitovali Eva Kordová a Petr Pešek, klavírní doprovod 

přednesl MgA. Martin Hybler.

►  Vzácní hosté čekali na publikum také v pátek 29. října, kdy na Střelnici vystoupil Spirituál Kvintet. 
Ve složení Irena Budweiserová, Zdenka Tichotová, Jiří Cerha, Jiří Holoubek, Jiří Tichota a Dušan Vančura 

opět dokázali vokální mistrovství známé skupiny.

►  V sobotu 30. října se konalo další představení z cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla, ten-
tokrát O Sněhurce. Klasická pohádka v podání loutkového Malého divadélka Praha byla určena nejmenším 

už od tří let.

► Týž den koncertovala na Střelnici kapela Fast Food Orchestra.  Kapela Fast Food orchestra se zfor-
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movala v letech 1994-96 a od roku 1998 začala aktivně vystupovat po klubech. V roce 2008 Fast Food Or-

chestra  obohatili "oficiální" žánrové zařazení ska o o prvky reggae, dancehallu, ragga, rocksteady,  punku, 

hip-hopu, popu nebo breakbeatu. 

► 2. listopadu mohli příznivci Cestovatelského klubu navštívit pořad Kypr - horký brambor EU. Vy-

právění a fotografie Miroslava Deneše byly nejen o krásách přírody a památkách tohoto ostrova. Zároveň 

byla zahájena výstava v galerii divadla.

► Ve středu 3. listopadu se konal slavnostní večer ke 190. výročí založení knihovny v Turnově.  V hu-

debním programu vystoupilo mladé Kinsky Trio Prague s klasickým, převážně českým repertoárem.

►  Ve čtvrtek 4. listopadu uvedlo Městské divadlo Turnov zábavnou talk show Mládí, neprchej! zá-

bavné i poučné povídání přednesli hosté Jitka Asterová a Hana Čížková.

► V pátek 5. listopadu proběhlo v kině neobvyklé divadelní představení pro školy Jánošík.  Jevištní 

zpracování provedlo Divadlo Drak z Hradce Králové, a to pro II. stupeň základních škol. 

► V úterý 9. listopadu navštívila Turnov se svým uměním čínská zpěvačka Feng-Yun Song.  Diváky 

potěšila interpretací čínských, mongolských, tibetských a moravských písní (její manžel je totiž Moravák) s 

hudebním doprovodem Jaroslava Kořána. Pořad moderoval Petr Vydra, z jehož vstupů se diváci dozvěděli 

spoustu zajímavého ze života protagonistky večera.

► Ve středu 10. listopadu čekal hudbymilovné Turnovany další zážitek - recitál houslisty Ivana Žena-
tého. V rámci Turnovských hudebních večerů přednesl skladby P. I. Čajkovského, L. van Beethovena, N. Pa-

ganiniho a samozřejmě, jako vždy v Turnově, i několik přídavků.

►  Ve čtvrtek 11. listopadu jsme vzpomněli 200. výročí narození Karla Hynka Máchy pořadem Má-
chovské variace, a to v rámci celostátního Festivalu poezie.  Program připravil a slovem provázel PhDr.  

Vlastislav Hnízdo, účinkovali Eva Kordová, Petr Pešek a MgA. Martin Hybler, večer se však uskutečnil v sále 

ZUŠ.

► Týž den se v divadle konalo multimediální představení Egypt - příběh prince Amuna o životě v době 

19. dynastie egypských faraonů. Mysteriózní obrazovou stránku zpracoval Petr Niesig, průvodní slovo měli  

Richard Pachman, Kamila Moučková a Martina Kociánová, dále se zapojil zpěv (opět R. Pachman), egypt-

ská harfa ( Hana Blochová) a tanec ( Kateřina Zezulová a Eva Procházková).  

► V pátek 12. listopadu vystoupilo na Střelnici nové hudební uskupení Krch - off.  Skupina vznikla ko-

lem  básníka  J.  H.  Krchovského  a  hraje  převážně  jeho  zhudebněné  texty.   Jako  předkapela  vystoupil  

turnovská spřátelený Nothingham. 
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► V sobotu 13. listopadu KCT opět pozvalo Mámu, tátu, pojďte se mnou do divadla na pohádku Bojí  
se tygři?  Roztomilý příběh o bázlivém tygříkovi Petříkovi sehrálo Divadlo Drak z Hradce Králové.

► Týž den proběhla další úspěšná repríza hry DS Nakafráno Božský řízek. 

► 19. listopadu se konal 11. ročník recitační soutěže Poetika. Vzhledem k návaznosti na státní svátek 

byla účast trochu menší než v loňském roce, přesto 50 účastníků ( původně bylo přihlášeno 56 soutěžících) 

je velký úspěch a důkaz, že mládež se zajímá i o tuto činnost. Potěšitelný je i fakt, že stále více účastníků 

přednáší své vlastní texty, většinou dobré úrovně. Soutěž probíhala tradičně ve třech kategoriích, v nichž zví-

tězili:

 - kategorie A (6 - 9 let) - Barbora Jírová, Vojtěch Franců, Jan Bašta, zvláštní ocenění Anežka Charousková a  

Václav Žaloudek

- kategorie B (10 - 13 let) - Lucie Radovská, Iveta Kolovratníková, Lukáš Vokoun

- kategorie C (14 - 17 let) - Barbora Poláchová, Štěpánka Bínová, Jitka Hlaváčová

Autorskou cenu získali Sarah stuchlíková a Tomáš Kratochvíl, Cenu účastníků Iveta Kratochvílová, Cenu 

pořadatele Lucie Radovská a četná uznání Kristýna Políková, Petra Jelínková a Tadeáš Matěcha.

Sobotní galakoncert (20.11.) doplnili svým vystoupením B. Jírová, J. Hlaváčová a L. Vokoun. Zajímavé bylo 

i vystoupení mongolské studentky Erdenejargal Erdeneochir, která tu studuje zdravotnické gymnázium.

► Pátek 19. listopadu byl bohatý i na hudební pořady. Ve velkém sále na Střelnici se uskutečnil koncert 

nejen pro pamětníky  Georg & Beetovens,  v němž Karel  Kahovec s hostem Viktorem Sodomou zpívali 

nejkrásnější písně Petra Nováka. A v restauraci Divizna probíhal další pohodový Večer s Mackie Messer 
Bandem. 

► V úterý 23. listopadu uvedlo Divadlo na RozHraní pohádku Jak se zbavit čerta. V podobě výpravné-

ho muzikálu ji předvedlo v budově kina jako školní představení.

► Ve středu 24. listopadu se v divadle konalo představení klasické divadelní abonentní řady Zami-
lovat se.  Pavel Zedníček a Jana Paulová sehráli Cowardovu situační komedii v dvojrolích manželů a milen-

ců.

► V pátek 26. listopadu vystoupil  v divadle v sólovém recitálu Luboš Pospíšil, "věčný romantik s 

křehkým hlasem", kterého většina diváků zná z vystoupení s kapelou 5P nebo v duu s B. Zatloukalem.

► 28. listopad byl první adventní nedělí, a proto přinesl hned několik akcí. Od 14.30 se ve Žluté ponorce 

hrála pohádka Perníková chaloupka (LS Na Židli), na kterou pro děti navazovalo Rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí, Které je popsáno v kapitole I. Průvodce rokem 2010. Dospělí diváci mohli předtím rozjí-

mat na I. adventním koncertu v kostele sv. Mikuláše, kde vystoupil komorní soubor Solideo. Zkrátka, 

advent začal, i se svou kulturní nabídkou, kterou ani kulturymilovný člověk v úplnosti nepojme.
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► Ve středu 1. prosince pokračoval adventní čas Turnovským hudebním večerem s názvem Ave Ma-
ria, v němž účinkoval Komorní orchestr Quattro se sólisty I. Venyšem a A. Tarhovou. Program obsahoval 

samé oblíbené kusy zejména z období romantismu.

►  Ve čtvrtek 2. prosince patřilo divadlo představení pro seniory, pořádané Městem,  a sice koncert 

manželů Havlákových a Ivany Hybešové (opera, opereta, vánoční skladby).

► V pátek 3. prosince se uskutečnil koncert hudebně pohybové skupiny Čankišou,  přeložený ze 13. 

ledna. Sedmičlenná skupina, uznávaná mezi špičkou našich kapel world music, používá etnické vlivy asijské 

oblasti v propojení s rockem a hrou na exotické nástroje. Získala cenu Anděl 2008.

► V sobotu 4. prosince, trochu v předstihu, chodila Barborka a Mikuláš, a to v Muzeu Českého ráje.  
Odpoledne pro děti provázelo vystoupení folklórního souboru Nisanka z Jablonce nad Nisou, došlo i na roz-

dávání dárečků a výrobu ozdob na větvičky.

► Neděle 5. prosince přinesla II. adventní koncert - Podještědské komorní sdružení.  Koncert klasiky 

(Bach, Telemann, Marcell) a vánočních skladeb v podání varhan, zpěvu, pozounu a hoboje se konal v koste-

le sv. Františka na náměstí.

► V úterý 7. prosince se rovněž sešlo několik různorodých akcí. V kině proběhlo další činoherní předsta-

vení pro školy a školky, a to Aladinova lampa v podání Mladé scény z Ústí nad Labem. Odpoledne se v 

sálku knihovny  konal  komponovaný pořad  slova  a  hudby  Tajemný advent,  určený zrakově postiženým 

spoluobčanům, a do třetice to byl Cestovatelský klub s názvem Pouště a jezera Chile. Nevšední krajinou 

této vzdálené země tři měsíce cestovali manželé Vozábovi a nyní předvedli něco ze svých zážitků slovem i 

obrazem turnovským divákům.

► Ve středu 8. prosince hostilo turnovské Městské divadlo Karla Plíhala. Špička mezi našimi písničkáři 

zavzpomínala spolu s diváky při známých písničkách.

► Ve čtvrtek 9.  prosince se v divadle uskutečnil  komponovaný pořad ke 190. výročí knihovny v 
Turnově  Stroj času aneb Nad kronikou knihovny.  Ve vzpomínce na zajímavé osobnosti a události v dění 

kolem knihovny účinkoval dramatický kroužek při ZŠ Skálova pod vedením Jany Kepkové,  Průvodní slovo 

měl PhDr. Vlastislav Hnízdo, Eva Kordová, Daniela Weissová a další, hudbu obstarali Martin hybler a Jana 

Kepková. 

► V pátek 10. prosince bylo divadlo zcela zaplněno, dávaly se totiž Čtyři dohody s Jaroslavem Duš-
kem v hlavní roli. Čtyři dohody se točí kolem osvědčených nosných témat: Láska,  Vztahy, Přátelství, jak je 

vidí toltécký šaman don Miguel Ruiz. Na vynikajícím představení spoluúčinkovali Pjér La Šéz, Zdeněk Ko-

nopásek, světelný desnig vytvořil Viktor Zborník.
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►  Sobota 11. prosince byla dalším vhodným datem pro nejrůznější programy domácí i  dovezené. Do-

poledne byla v cyklu Táto, mámo, pojďte se mnou do divadla dávána pohádka Sněhová královna ve zpra-
cování DS Jiří z Poděbrad, které spojilo činoherní pojetí s loutkami a prvky černého divadla. 

Na Sboře se konalo představení Jak to všechno začalo v podání loutkového divadla a hudbou skupiny 
Pranic.   V téže době (od 16.30 hodin) probíhal na Střelnici  Tradiční vánoční koncert Turnovského or-
chestrálního sdružení a Pěveckého sboru Antonín Dvořák, jehož vrcholem bylo provedení Missa brevis 

Jiřího Pavlici. A večer byl koncert pro příznivce rocku na Střelnici v malém sále, a to Vánoční koncert skupi-
ny Nothingham + host. Hostem byla kapela Výsměch z Poličky.

► Neděle 12. prosince zvala k návštěvě III. adventního koncertu, kterým byly Gospely a spirituály v 
podání Tria Víta Fialy, tvořené Kontrabasem (Vít Fiala), Radimem Linhartem (klávesy), Jaroslavem Šindle-

rem (kytara), doplněný hostujícím zpěvákem Lee Andrew Davisonem z Oklahomy. Koncert se konal v chrá-

mu Narození Panny Marie, takže navazoval na externí uvedení Rybovy České vánoční mše na náměstí.

► V pondělí 13. prosince se uskutečnil další velmi navštívený program, tentokrát ve velkém sále 
Střelnice, a byl to koncert Písně krásné až k nesnesení Ondřeje Havelky a Melody Makers.  Oblíbení 

účinkující uvedli písně převážně z první poloviny 20. století, a to krásné v upřímném i ironickém smyslu. 

Dobrá zábava a nejvyšší profesionalita byla opět samozřejmostí. 

► Ve středu 15. prosince proběhlo první představení abonentní řady Nová scéna Detektor Lži v po-
dání Divadelního spolku Kašpar.  Syrovou komedii Vasilije Sigareva sehráli Adrian Jastraban, Eva Elsne-

rová a Michal Kern.

► Ve čtvrtek 16. prosince předvedli v Městském divadle svůj Vánoční koncert žáci ZUŠ v Turnově. 3

► Druhou prosincovou pohádkou pro školy byl Strašidelný mlýn ve zpracování společnosti Julie Ju-

rištové. Půvabná činoherní pohádka s písničkami se hrála opět v kině 17. prosince.

► Pro dospělé byl určen Vánoční koncert s Pranic rovněž v pátek 17. prosince. V divadle zazněly star-

ší i nové skladby turnovské skupiny Pranic a jako vždy proběhlo slosování vstupenek o ceny. 

► Poslední adventní neděle 19. prosince byla nabita akcemi: Od 9 hodin ráno proběhla v Domě Na Sboře 

Vánoční slavnost, v níž byly připraveny hry pro děti  i  dospělé, vánoční písně a společné zpívání.  Od-

poledne vystoupily v sále SUPŠ Mažoretky Perličky se svým vánočním galapředstavením a hosty z Prahy a 

Dolního Lánova. Od 18 hodin se v Maškovce konal Jazzový podvečer s Lédl Jazz Quintetem a hostem, 

známým trumpetistou Jiřím Hlavou.

Ve velkém sále Střelnice se uskutečnil  Zlatý večer mistrů -  gala představení k 20. výročí založení TaPŠ 

ILMA v Turnově.

► V úterý 21. a středu 22. prosince patřilo divadlo tradičnímu vánočnímu koncert sboru Musica For-
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tuna. Turnovský sbor zařadil adventní a vánoční písně i novinky ze svého repertoáru.

► Na Štědrý den odpoledne potěšil diváky Vánoční koncert sborů Carmina, Turnováček a dechového 
orchestru ZUŠ v Turnově. To všem v krásném prostředí chrámu Narození Panny Marie.

► Na  Štěpána,  26.  prosince,  uspořádala  kapela  Mackie  Messer  Band  Tradičního  parajazzového 
ježíška v restauraci Divizna. Hosty pořadu byli Eva Urbanová (Zpěv), Hana Kotková (housle) a Petr Kostka 

(kytara).

► V pondělí 27. prosince už mohli Turnováci shazovat přebytečná kila při akci Be Funky na Střelnici. 

Hrála domácí kapela Funk Corporation s hostem Sejski Bonbónky z Lysé nad Labem.

► Kromě uvedených akcí pro širokou veřejnost bylo v prosinci také dost klubových akcí, pro seniory, pro ná-

vštěvníky knihovny a podobně, zde aspoň jejich stručný výčet:

● Adventní dílnička Klubu Matýsek - 2. prosince v knihovně

● Vánoční čas - koledy v podání Libuše Marhanové a Zdeňka Mrkáčka pro seniory - Penzion Žiž-

kova, DPS Výšinka

● Vánoční hodinky - Eva Kordová a Aleš Rezler, knihovna od 13. do 20. prosince

● Vánoční příběh - Eva Kordová a Aleš Rezler, DD Pohoda 14. prosince

● Pohádkový podvečer s LS Na Židli - knihovna 15. prosince

► Dále v tomto období řada Turnovanů využila mimořádně bohaté nabídky okolních hradů a zámků a 

navštívila následující pořady:

● Adventní trhy na zámku Sychrově - 4. a 5. prosince

● Vánoční zpívání Dívčího sborečku turnovského skautského střediska - hrad Valdštejn, 12. prosin-

ce

● Vánoční koncert písní a árií - slavnostní sál hradu Valdštějna, 18. prosince

● Koncert Zeffiro Torna - hrad Valdštejn, 24. prosince odpoledne

● Musica Fortuna - hrad Valdštejn, 26. prosince

● Vánoční koncert s Jaroslavem Svěceným - zámek Sychrov, 26. prosince

● Byla cesta, byla ušlapaná - hrad Valdštejn, 28. prosince

● Varhanní hudba mistrů, Radek Rejšek -  hrad Valdštejn, 30. prosince

► TURNOVSKÉ KINO BIO RÁJ

► Filmové plátno v lednu předvedlo turnovským divákům celkem 15 filmů. Z toho čtyři snímky byly promí-

tány v rámci Filmového klubu, a sice americko-britský Muž na laně, oceněný Oscarem 2008, nevšední ani-

movaný snímek Panika v městečku (Belgie, Francie, Lucembursko), série pěti dokumentů vynikajícího Jana 

Špáty s osobní účastí Olgy Sommerové pod názvem Restaurované filmy Jana Špáty a konečně psycholo-
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gické drama na hranici  hororu  Antikrist.  Vysokou návštěvnost  měly tradičně české snímky  Oko vezdi, 
Kawasakiho  růže,  Stínu  neutečeš  a  2Bobule.  Pro  děti  byl  určen  Vláček  kolejáček  s  pásmem ani-

movaných pohádek pro nejmenší a francouzský film Mikulášovy patálie podle známé předlohy dvojice Gos-

ciny - Sempé. Dospělí diváci mohli dále shlédnout jeden z nejúspěšnějších filmů loňského roku Avatar, sci-fi 

z produkce USA, drama Velké Británie e Irska, oceněné v Cannes, s názvem Hlad, a další filmy americké 

provenience horor Paranormal activity, Zombieland, ladění komediálně, a thriller Stmívání 2.

► Únorová dramaturgie turnovského kina obsahovala 14 filmů, a to i vzhledem k obsazení kina diashow 

Leoše Šimánka a Modrým kocourem.  Pokračoval cyklus Projekt 100 pro náročné diváky, a to britským 

snímkem Fish Tank režisérky a scénáristky Andrey Arnoldové. Komorní drama dospívající dívky ocenila po-

rota v Cannes i dalších festivalech. Další snímek v rámci Projektu 100 následoval koncem měsíce, a sice mi-

lostné drama USA z roku 1971 Harold a Maude. V rámci Filmového klubu byl dále uveden švédský horor Ať 
vejde ten pravý a americký celovečerní dokumentární film Maradona z koprodukce Francie a Španělska. 

Český snímek se objevil na turnovském plátně 18. února, byla to komedie o bilancování skupinky třicátníků s 

názvem Zoufalci.  Dále se těšil zájmu nový dobrodružný film z produkce USA Sherlock Holmes.  Příběhy 

známého Doylova  hrdiny byly zfilmovány nesčetněkrát, nové zpracování z r. 2009 je méně konvenční a 

dynamické. Dále byly uvedeny filmy rovněž americké provenience, a to hudební hit FAME - cesta za slávou 
z prostředí tanečních soutěží, romantická komedie Nějak se to komplikuje, drama Zakletý v čase, komedie 

Vyfič,  Whisky s vodkou a Samec, pro rodiny s dětmi pak komedie s loutkami Alvin a chipmunkové 2 a 

premiéra animovaného snímku Princezna a žabák.  

► Březnový program kina byl bohatý na zajímavé tituly domácí z i zahraniční tvorby. V rámci Projektu 100 

byly uvedeny tři vynikající filmy - Bílá stuha (Německo, Rakousko, Francie, Itálie), drama Michaela Haneke-

ho z přednacistického Německa, dále psychologická tragikomedie  Smlouva s vrahem (Finsko, Švédsko, 

Francie, Velká Británie) a americké kriminální drama Hluboký spánek. Pro členy Filmového klubu byl připra-

ven ještě český pořad  Ozvěny Anifestu,  který byl sestřihem originálních snímků začínajících autorů z let 

2003 - 2008. Z české tvorby, která mívá největší návštěvnost, jsme mohli vidět premiéru thrilleru Radima 

Špačka Pouta o pokřivení lidských povah v 80. letech u nás. Projekci byl přítomen režisér R. Špaček. Násle-

dovala komedie Zdeňka Trošky Doktor od jezera hrochů, rovněž v premiéře, a animované pásmo pro děti 

Vzpoura hraček s legendárním příběhem Hermíny Týrlové, který dal pásmu název.  Od sousedů, tedy ze 

Slovenska přišel snímek Juraje Jakubiska Vtáčikovia, siroty a blázni, drama s milostným trojúhelníkem v 

typicky surrealistickém Jakubiskově podání. Očekávanou premiérou byl americký horor Vlkodlak.  Tajemné 

téma nestvůry stále táhne, tentokrát ho zpracoval režisér Joe Johnston. Reprízy se dočkaly zajímavé snímky 

Hanebný parchanti, americká komedie odehrávající se v okupované Francii, a Sherlock Holmes v novém 

zpracování z produkce USA. Ze spolupráce USA a Kanady vznikl nový fantasy příběh Persy Jackson: Zlo-
děj blesku. Nádech tajemna mělo i akční drama Kniha přežití (USA). Dále byly uvedeny komedie Trable v 
ráji (USA), Lítám v tom (rovněž USA), Morganovi (USA)  a animovaná Planeta 51 (Velká Británie, Španěl-

sko).

► Turnovské Bio Ráj přineslo v dubnu divákům zatím rekordních 20 titulů.  Projekt 100 pokračoval 
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americkou komedií Zahraj to znovu, Same s Woody Allenem v hlavní roli, a kriminálním příběhem Muž z 
Londýna vzniklým v koprodukci Maďarska, Francie a Německa. Pro znalce a členy Filmového klubu byl dále 

uvedeny  Ozvěny MF festivalu aneb Zoom zbliženia 2010 obsahující třináct krátkých filmů v festivalu v Je-

lení Góře a v rámci filmového podvečeru repríza úspěšného českého dramatu Protektor. Z nových českých 

snímků byla netrpělivě očekávána komedie Jiřího Vejdělka Ženy v pokušení s návratem Elišky Balzerové 

na filmová plátna. Následovala tradiční česká pohádka o dobru a zlu s názvem  Dešťová víla  a repríza 

úspěšné komedie Doktor od jezera hrochů. Na 1. dubna byl připraven Aprílový večer s rozporuplným rema-

kem Jarmareční boudy z roku 1982 s vynikajícím obsazením (P. Liška, J. Dušek, D. Bárta). Ze zahraničí 

dorazily dva animované snímky,  francouzské pokračování filmu Arthur a Minimojové s názvem  Arthur a 
Maltazardova pomsta a americký rodinný Alenka v říši divů v osobitém pojetí Tma Burtona. Očekáván byl 

také thriller USA  Prokletý ostrov s L. di Capriem v hlavní roli, který se odehrává v psychiatrické léčebně i v 

hlavě hlavního hrdiny. Americké drama Bratři řeší aktuální otázku - misi USA v Afganistanu. Šokující thriller 

je i šestioskarový film Smrt čeká všude z války v Iráku. Na optimističtější vlně byly snímky Milý Johne (ro-

mantika USA z produkce tvůrce Čokolády i Pravidel moštárny Lasse Hallstroma) a hudební film Nine. Jako 

drama s prvky hororu lze uvést  snímek  Pevné pouto,  následovaný rovněž americkým dramatem muže 

středního věku v podání Roberta de Niro Všichni jsou v pohodě. Zbývá doplnit reprízu již slavného Avata-
ra. A nakonec dvě hlavní události:

1/ Ve dnech 13. a 14. dubna proběhl v Turnově Festival dokumentárních filmů a lidských právech Je-
den svět:
V úterý 13. a ve středu 14. dubna se uskuteční festival Jeden svět v malém sále Střelnice.

Slavnostní zahájení v úterý od 19:00 doplní kromě zástupců festivalu i živá ukázka tradiční tibetské hudby s 

tibetským  interpretem  a  etnomuzikologem  Vlastislavem  Matouškem z  pražské  HAMU.  Vizuálně  festival 

obohatí  výstava  fotografií  z  Tibetu  MUDr.  Heleny Boháčové  z  Turnova.  Diváci  budou  moci  také  poslat 

pohlednici se svým vlastním pozdravem přímo dalajlámovi. Tím také Turnov reaguje na březnové smutné 

výročí tibetského povstání proti  čínským okupantům. Současně proběhne prezentace aktivit  Občanského 

sdružení  RADOSTI  a  jejich  tibetského meditačního  altánku  v  Kacanovech. Prodejní  stánek  tibetské 

společnosti  LUNGTA věnuje  výtěžek  z  prodeje  na  projekty podporující  utlačovaný Tibet. Jako  podpora 

festivalu i  aktivit Člověka v tísni je míněn prodej rukodělných výrobků turnovského kováře Jana Marka z 

kovárny  U  Barona  a  chráněných  dílen  z  Namibie  a Společnosti  Fokus  z  Ústí  nad  Labem. Projekce 

jednotlivých dokumentů proběhnou v úterý i  ve středu vždy od 17:30 a od 20:00. Každá projekce bude 

završena možností sdílet názory a dojmy se zástupci festivalu.

13. 4. v 17:30

Silné svědectví o totalitní Severní Korei zobrazuje dokument  Kimčongílie –  koncentrační tábory a tresty 

smrti jsou jen některé atributy režimu Kim Čong-ila.

Následnou debatu povede Vlasta Vyčichlová z Občanského sdružení Anaon.

13. 4. V 19:00

Slavnostní zahájení a projekce filmu Tibet zpívá
Snímek Tibet zpívá přibližuje nejen tradiční tibetskou hudbu, ale také brutální potlačení nepokojů ve Lhase v 

březnu 2008.

Jako vzácný host se po skončení filmu zúčastní diskuze Zuzana Ondomišiová ze společnosti Potala.
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14. 4. v 17:30

Země snů je o deziluzi vietnamských přistěhovalců, kteří uvěřili agenturám slibujícím pohádkové výdělky v 

Čechách. Tuto problematiku s diváky dále rozvede Šárka Martínková z klubu Hanoi.
14. 4. 20:00

Ryby jsou doporučovány jako zdravá strava – co ale obnáší jejich ulovení a které druhy jsou

na pokraji vyhynutí je k vidění ve filmu Mizející ryby. O závěrečný diskurz a o ukončení festivalu v Turnově 

se postará liberecký pedagog PhDr. Jan Šolc.

PROJEKCE PRO ŠKOLY

Interních dopoledních projekcí se zúčastnili studenti  turnovské střední školy. Jeden z cílů festivalu je také 

přimět mladé lidi k hlubší a širší reflexi světa jako celku a jako místa s mnoha rozpory,  kontrasty a paradoxy. 

I  na  tato  představení  bude  navazovat  beseda  s  lidmi  zainteresovanými v  daných  problémech  a 

souvislostech.

Festival Jeden svět v Turnově pořádá Nadace Člověk v tísni a Občanské sdružení Anaon.  Finančně FJD 

podpořilo a záštitu nad festivalem převzalo Město Turnov

(Z oficiálních tiskovin o festivalu)

2/ V sobotu 24. dubna se dočkal zvláštního uvedení film Skauťáci, obsahující vážné i nevážné příběhy 

ze života turnovských skautů v režii Venduly Bičíkové.

► Květnová filmová nabídka opět obsahovala snímky z domácí i zahraniční tvorby. Pro filmový klub byl 

uveden americký komediální snímek Černej dynamit, francouzské psychologicko-kriminální drama  Prorok 
a česko-slovensko-rakouský strhující dokument Jak se vaří dějiny, který sleduje válečné konflikty 20. století 

netradičně z úhlu polních kuchyní. Česká tvorba premiérovala drama ze života současných mladých párů 

pod názvem Mamas & Papas režisérky Alice Nellis, následovalo animované pásmo pro děti Zahrada v čele 

s legendárním zpracováním Hrubínovy Staré zahrady a repríza veleúspěšné komedie  Ženy v pokušení. 
Největší zastoupení měla opět kinematografie USA, a to snímky: Nezapomeň na mě (romantický), Jak vy-
cvičit draka ( animovaný ve stylu Kung-fu panda), akční komedii Chůva v akci, horor s prvky fantasy Legie, 

komedii  I love you Phillip Morris  a univerzitní drama  Škola života.  Za zvláštní zmínku stojí nové zpra-

cování dobrodružného dramatu o soumraku antických bohů Souboj titánů. Předchozí verze z oku 1980 se 

zlidovělými hláškami "Vypusťte Krakena" byla přepracována především novými technologiemi, dokonalými 

triky a  podobně. Prostě vsadila na efekt.  Do výčtu květnových představení chybí ještě anglicko- americká 

bizarní komedie z vojenského prostředí Muži, co zírají na kozy.

► Dramaturgie turnovkých kin v červnu nabídla divákům 13 filmů a další akce.  Od 4. června hrálo o 

víkendech také letní kino. Českým snímkům vévodil nový rodinný snímek Jana Svěráka Kuky se vrací, ná-

sledovaly celovečerní dokumenty  Katka -  unikátní časosběrný snímek Heleny Třeštíkové mapující 14 let 

života mladé narkomanky, a drsně komediální Český mír Víta Klusáka nejen o americkém radaru u nás. V 

rámci Bijásku byla uvedena loutková pohádka Jiřího Trnky Princ Bajaja. Měsíc začal britským filmem Škola 
života,  dále byl uveden americký sci-fi thriller Svítání a akční komedie Exmanželka za odměnu. Američtí 

tvůrci úspěšných Pirátů z Karibiku představili nový fantasy film  Princ z Persie : Písky času.  V rámci Fil-
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mového klubu byla uvedena melancholická komedie USA Duše Paula Giamatiho.
Novinkou byly satelitní přenosy hudebních akcí a představení, zajišťované společností Aerofilms. První 

tse konal v úterý 22. června, a sice přímý přenos sofijské zastávky evropského turné 4 kapel  Metallica, 
Slayer, Megadeth a Anthrax. V neděli poté, 27.6., promítalo či vysílalo turnovské kino přímý přenos závě-

rečného koncertu Berlínských filharmoniků Open Air Filharmonie Berlín: Renée Fleming.

► Prázdninová nabídka filmů, které byly hrány v letním kině od 21.30, později od 21 hodin, obsahovala 

reprízy úspěšných našich i zahraničních  filmů a samozřejmě také novinky.  Z domácí produkce to byly  a ko-

medie Doktor od jezera Hrochů, Ženy v pokušení, dramatický thriller Kajínek  a rodinný snímek Kuky se 
vrací. Pro rodiny byl určen ještě americký animovaný film Shreck: Konec a zvonec, komedie Chlupatá od-
plata a rovněž animovaný belgicko-francouzsko-lucemburský příběh Panika v městečku a třetí pokračování-
Toy Story: Příběh hraček. Z koprodukce ČR Anglie a Francie vznikl fantasy snímek odehrávající se v 16. 

století Solomon Kane. Další skupinu hraných filmů tvoří komedie, převážně USA, Sex ve městě 2, To byl 
zítra flám, A-Team, Zatím spolu, zatím živi.  V dramaturgii  byla  zastoupena i  dramata a sci-fi: americký 

akční sci-fi  Iron-man 2, hudební drama Serge Gainsbourg o slavném šansoniérovi (Francie, USA), krimi-

nální drama Špatnej polda, neotřelý historický film Robin Hood s Russelem Crowem v hlavní roli, anglické 

sci-fi Moon s vynikajícím Samem Rockwellem v roli osamělého astronauta, horor s prvky romantiky Twilight 
sága: Zatmění, válečné drama z koprodukce USA, Francie, Velké Británie a Španělska Zelená zóna, akční 

Kick Ass, sci-fi thrillery Predátoři a Babylon A.D.   Další hudební vizuálně szylizovaný snímek z produkce 

Francie a USA byl Daft Punk: Electroma. Vymykalo se také kriminální drama vzniklé ve spolupráci Švédka, 

Dánska a Německa Muži, kteří nenávidí ženy a nové drama režiséra R. Polanskeho Muž ve stínu. V rámci 

filmového klubu byl uveden jeden snímek, a sice animovaný fantasy Karolíny a svět za tajemnými dveřmi.
V budově kina byla na přelomu června a července dávána komedie Exmanželka za odměnu a v polovině 

července prémiové představení ve 3D  Shreck: Konec a zvonec.

► Měsíc září byl v turnovském kině zvláštní jednou věcí - kromě dětského pásma Mikeš vypráví pohádku 
se v programu neobjevil žádný český snímek. V rámci filmového klubu byly uvedeny tři filmy - New Yorku, 
miluji tě, což je americko-francouzská koláž krátkých filmů, americké drama Single Man s Colinem Firthem 

v hlavní roli, a drama Vejdi do prázdna natočený v koprodukci Francie, Itálie, Německa a Japonska. Dalším 

unikátem tohoto měsíce je, že kromě napínavého dramatu  Proměna  ze spolupráce Lucemburska, Itálie, 

Francie a Belgie, a akčního francouzského snímku Bez soucitu, byly všechny další snímky z produkce USA. 

Byla to romantická komedie Sexy 40, nový úspěšný fantasy snímek M. Night Shyamalana Poslední vládce 
větru, další komedie Užívej si, co to jde v režii Woodyho Allena a Vrahouni, sci-fi o zloději myšlenek Počá-
tek, drama o černé američance Claireece Precious, akční thriller Salt a další komedie Dostaň ho tam. Výji-

mečná, včetně návštěvnosti, byla další "Shrekovka", tedy animovaná komedie Shrek: Zvonec a konec.

► Říjnová dramaturgie Bia Ráj obsahovala 16 filmů, ale z toho řadu "trháků", které byly opakovány 
včetně odpoledních představení.  K takovým patřil  Román pro muže  podle Michala Viewegha (souro-

zenec Románu pro ženy),  který byl  dávám čtyři  dny.   Dalším bylo  klubové představení Svěrákova ani-

movaného snímku Kuky se vrací, jehož promítání 13.10. byl přítomen výtvarník snímku Jakub Dvorský. Do 
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nejúspěšnějšího trojlístku pak nutno zahrnout české akční drama Kajínek o nejznámějším českém vězni a 

jeho boji  o vlastní pověst. České snímky doplnil ještě dokument Davida Čálka o neobvyklých sexuálních 

praktikách Nebe, peklo. Ze zahraničních snímků mezi diváky "bodoval" norský film Bezva chlap, a to zej-

ména díky hlavnímu představiteli  Stellanu Skardgardovi,  který např. ztvárnil  Goyu ve Formanových Goy-

ových přízracích. Také Francouz Jean Reno přilákal diváky na thriller 22 Výstřelů.  Francouzská kinemato-

grafie nabídla ještě drama Rozchod a v koprodukci s Monakem komedii (K)Lamač srdcí. Seversk=é filmy 

zastupoval ještě horor  Reykjavík z produkce Islandu. Historicko-romantický film Agora z koprodukce USA 

Španělsko přenesl diváky do starého Egypta v době nadvlády Říma. americké tvorba se začala promítat 

hned 1.10., a sice fantasy Čarodějův učeň,  v rámci Filmového klubu byla představena americká černá ko-

medie  Serious Man,  a akční snímek  Expendables: Postradatelní, který je charakteristický rozloučením 

ostřílených hrdinů  jako Schwarzenegger  a  Stallone a nástupem nových  borců,  např.  Jasona Stathama. 

Jennifer Lopez mohli diváci vidět v nové romantické komedii Záložní plán a ve spolupráci USA a Číny vznik-

la nová verze příběhu Karate Kid s Jackie Chanem v hlavní roli. K vidění byl také polský film Trik, charakte-

rizovaný jako kriminálka s humornými prvky.

► V listopadu uvedlo Bio Ráj hned tři očekávané, kontroverzní a šokující české filmy. 8. až 10. 11. bylo uve-

deno drama režiséra Juraje Herze Habermannův mlýn, natočený volně podle skutečných událostí v 30. a 

40. letech na severu Moravy. V hlavní roli se zaskvěl Karel Roden. Dalším snímkem byla hořká komedie On-

dřeje Trojana Občanský průkaz ze socialistického Československa podle knihy Patra Šabacha. A do třetice 

to byl film Bastardi režiséra Petra Šíchy, který je bohužel založen na reálném základě. Líčí příběh dětí ze 

sociálně znevýhodněných rodin, poznamenaný tragédií, kterou "všichni předpokládali". Do výše zmíněného 

výčtu vlastně možno zahrnout i celovečerní dokument Olgy Špátové Oko nad Prahou o fenomenálním ar-

chitektovi Janu Kaplickém. Dalším českým snímkem byla komedie Největší z Čechů režiséra Roberta Sed-

láčka. Ze zahraničních filmů bylo nejpřitažlivější další  pokračování o Harry Potterovi, tentokrát s názvem 

Harry Potter a relikvie smrti 1. Dále bylo uvedeno Sci-fi Pan Nikdo ze široké spolupráce Kanady, Belgie, 

Francie a Německa. Francouzský dobrodružný snímek o starém Egyptě  Tajemství mumie  doplňuje oblí-

bené téma dosud neprozkoumaných dějin, znalostí a umění staroegyptské kultury. Dalším dílem francouzské 

kinematografie byl animovaný melancholický příběh Iluzionista. Následoval japonský akční snímek Gome-
on, americké drama Wall Street: Peníze nikdy nespí jako pokračování slavného filmu Wall Street, hudební 

rockový snímek The Runaways, noirová detektivka Vrah ve tmě, rovněž z dílny USA a adaptace americké-

ho komiksu Scott Pilgrim proti zbytku světa.  Pro děti byl připraven animovaný film Zdeňka Millera Krtek o 
Vánocích. 

► Prosincová filmová nabídka zaujala především fantasy "trhákem" Velké Británie Letopisy Narnie: Plav-
ba jitřního poutníka, který byl na programu rovných sedm dní. Měsíc začal Vánočním pásem pro děti, ná-

sledovala britská komedie Bunny a býk, a další bristký snímek, označený jako komediální drama Čtyři lvi, 
beroucí si na paškál islámský terorismus (velmi odvážné téma). Americká akční komedii  Machete  s me-

xickou hvězdou Danny Trejo v hlavní roli vystřídaly reprízy úspěšných filmů Mamma mia! ( USA, Velká Bri-

tánie), Ženy v pokušení ( Česko), Osudy dobrého vojáka Švejka v Trnkově zpracování, Román pro muže 
(Česko). V klubové nabídce byla opravdová lahůdka, celovečerní "hudební road movie s dvaceti zastavení-
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mi" For Semafor, především z tvorby dvojice Suchý + Šlitr.  Pořady pro děti reprezentoval ještě animovaný 

film ČSSR Velká sýrová loupež.  Dalšími filmy pro dospělé diváky byly  americký horor Ďábel,  drama So-
cial Network (rovněž USA), severské drama Dívka, která si hrála s ohněm ( Švédsko, Dánsko), které je 

druhým pokračováním trilogie Milénium, a romantický film USA Jíst, meditovat, milovat  s Julií Roberts v 

hlavní roli.

 

► VÝSTAVY, VÝTVARNÉ UMĚNÍ

► V lednu byly zahájeny následující tři nové výstavy: V divadelní galerii výstava fotografií MUDR. Heleny 
Boháčkové Azory  (navazuje na Cestovatelská klub), galerie Safír představila neobyčejnou výstavu  foto-
grafií Marka Velechovského Portréty z Maroka, která kromě lidských obsahuje i portréty zvířat. A v Info-

centru byla zahájena výstava Auta trochu jinak obsahující fotografie modelů z dílny Ondřeje Záruby. 

Pokračovaly výstavy z loňského roku, a to V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc, Jiří Korec - Medaile a 

plakety a výstavy v Městské knihovně A. Marka Intuitivní tvorba mladých autorů a Turnovský granátek o čtyři-

cetileté činnosti tohoto kroužku.

► V únoru měly vernisáž dvě výstavy. 10.2. byla v galerii Safír zahájena výstava fotografií Šárky Svo-
bodové a Jana Halíře Můj svět kolem nás. V divadelní galerii byla instalována nová výstava v souvislosti s 

Cestovatelským klubem a byl to Nepál a Tibet. Dále pokračovaly výše uvedené výstavy.

Dalším počinem bylo otevření nové expozice klenotnice v Muzeu Českého ráje, které je podrobněji po-

psáno v kapitole I. Průvodce rokem 2010.

► Březnová nabídka výtvarné tvorby byla bohatá. V rámci 20. ročníku Turnovského drahokamu byla v diva-

delní  galerii  otevřena výstava  Dvacet turnovských drahokamů, která  trvala  do konce měsíce.  Galerie 

Granát potěšila příznivce akademické malířky Ludmily Matoušové, která letos oslavila 85. narozeniny, 4.3. 

vernisáží výstavy Pestrobarevná kytice z autorčina díla posledních deseti. Deset dní nato přidala galerie 

Granát ještě fotografickou výstavu snímků Jiřího Bartoše Toskánsko a Norsko. V informačním centru na 

náměstí byla 4.3. zahájena výstava fotografií  Miroslavy Nečasové Nahlédnutí do Jordánska.  Zásadním 

počinem je vždy otevření výstavy prací z nového ročníku mezinárodní fotografické soutěže  Zemský ráj. 
Vernisáž 18. ročníku se konala 6.3. v galerii Safír. Hlavní ceny obdrželi:

Kategorie A: Ing. Ctibor Košťál z Turnova - soubor fotografií Sám na zemi

Václav Lahovský ze Stráže pod Ralskem - soubor fotografií (bez názvu)

Miloš Korschner z Jablonce nad Nisou za soubor fotografií (bez názvu)

Kategoie B: Radek Burda z Ohrobce ze soubor Albánské haldy

                    Jiří Durdík z Prahy za seriál Eden

Zdeněk Lín z Liberce ze seriál Střeleč

Městská knihovna Antonína Marka vystavovala v březnu Svět dřevěných hraček v oddělení dětské knihov-

ny, Stromy kolem nás v rámci programu Příroda na Zemi ( výstavní sál ZUŠ) a V galerii na schodech pokra-

čovala výstava k 40. jubileu Turnovského Granátku.
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► Také v dubnu se milovníci výtvarna dočkali zajímavých vernisáží. 6. dubna byla v divadelní galerii otevře-

na výstava  Josefa Kůrky - Obrazy.  Turnovský rodák je žákem akademické malířky Kurandové a akade-

mického malíře Kalety. Většina vystavených děl byly akvarely na plátně, autor se však věnuje i olejomalbě,  

grafice a kresbě. 11. března se otevřela pro návštěvníky Výstava restaurátorského oddělení kovů VOŠ 
Turnov v galerii Muzea Českého ráje, výstava k deseti letům činnosti Vyšší odborné školy v Turnově Metal-
mofózy a v závěru dubna přibyly do výstavního sálu v budově muzea ještě práce  Žáků akademické so-
chařky Aleny Zetové. V galerii Safír byla zpřístupněna výstava unikátních fotografií z afrického kontinentu 

aurora Petra Švandy Namibie, Botswana. V Turnovské synagoze byla k vidění putovní výstava Židé v boji 
a odboji, která byla poprvé představena v prostorách parlamentu. 

Pokračovaly výstavy Pestrobarevná kytice Ludmily Matoušové,  fotografická expozice Zemský ráj a obě

výstavy v knihovně.

► V měsíci květnu bylo zahájeno šest nových výstav: V galerii "U Sasíků" byla otevřena výstava Divadelní 
svět, evokující atmosféru divadelního prostředí z přelomu 19. a 20. století. Byly zde k vidění divadelní opony, 

kulisy, kostýmy, plakáty, zejména pro děti i loutky a maňásci. Tato výstava trvala ještě přes celé prázdniny. V 

galerii Granát měla 10. května vernisáž výstava Obrazů Martina Vencla a Magdalény Venclové, divadelní 

galerie ožila vynikající prací  Jany Kaplanové s prostým názvem Krajka,  Radek Mikule uspořádal v rámci 

prezentace turnovského kamenářství výstavu Drahý kámen a Turnov 2010 v prostorách ZŠ Skálova. Měst-

ská knihovna otevřela dvě nové výstavy - Turnovské děti tvoří v galerii na schodech a Kde končí svět ve 

výtvarném sále ZUŠ Turnov. V pondělí 3. května byla ve foyeru radnice otevřena Výstava fotografií z osvo-
bození Turnova.  výstava obsahovala unikátní dobové, většinou nepublikované fotografie z května 1945 v 

Turnově. Snímky turnovského fotografa Oldřicha Kočího,  jejichž negativy byly nalezeny náhodou v sou-

kromém archívu rodiny jeho dcery, zachycují především shromáždění na náměstí 10. května a tryznu za 

oběti války o den později. Výstava byla součástí oslav 65. výročí ukončení 2. světové války, o nichž je psáno 

v kapitole I. Průvodce rokem 2010.

► Červen přinesl do výstavních síní následující počiny: Ve výstavním sále muzea začala výstava Zka-
menělá dřeva - poslové minulosti,  která představila unikátní kolekci kamenů i fotografií.  Zároveň byla v 

prostorách muzea otevřena putovní výstava Hračky nejen pro děti  zapůjčená z expozice Hry a klamy IQ 

parku Liberec. V galerii Sfír se uskutečnila vernisáž výstavy Triptychy Zdeňka Halíře a Vladimra Kuřátka. 
Oba fotografové jsou členy fotoklubu Sokol Mladá Boleslav a s jejich dílem se Turnov nesetkal poprvé. Tyto 

snímky zachycovaly pedevším krajinu a její  proměny. Kromě nových výstav pokračoval Divadelní svět v 

galerii "U Saíků",  Krajky Jany Kaplanové v divadle ak návštěvě zvala nová expozice na Dlaskově statku.

► V prázdninových měsících červenci a srpnu byla v Turnově k vidění řada výstav nově otevřených či už 

probíhajících. V divadelní galerii byla uspořádána výstava Karel Janák - Obrazy k 50. výročí autorovy vý-

tvarné tvorby. 3. července byla v galerii Safír zahájena výstava fotografií Anny Novákové (Liberec) a Jaro-

slava Chmelíka (Hejnice) s názvem Cestou na Kilimanjaro. 5. srpna proběhla vernisáž výstavy obrazů aka-

demické malířky Zuzany Kadlecové Testováno na sobě na ženské galerii turnovské synagogy ve Skálově 
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ulici. Obrazy jsou inspirované židovskou mystikou.  Ve výstavním sálku knihovny byla uspořádána výstava 

autorských fotografií RNDr. Zdeňka Mrkáčka Zázraky přírody Českého ráje.  Dále probíhala výstava ob-

razů Milana Záleského v galerii Granát  a rozsáhlá výstava v galerii "U Sasíků" Divadelní svět. V knihovně 

pokračovala výstava Kde končí svět v galerii na schodech Městské knihovny. 

► Hlavní událostí výtvarného umění v září byla několikadenní výstava Kopie koruny římských králů z díl-

ny turnovského šperkaře a výtvarníka Jiřího Urbana. Koruna byla k vidění v 1. patře Muzea Českého ráje ve 

šperkařské expozici od 13. do 19. září. Ve výstavním sále muzea byla otevřena výstava  užitého umění ze 

skla autorů Petry a Jiřího Kučerových s názvem Země na obzoru. V galerii Safír byla zahájena Výstava Fo-
tografií Ivy Benešové z Liberce. V jejím díle převažují zátiší a krajinné detaily, v loňském roce získala 3. 

místo v soutěži  Zemský ráj.  Ve čtvrtek 16. září byla otevřena  nová expozice v Kamenářském době o 

vztazích kamenářských města Turnova a Idar Obersteinu (Německo). O stavbě je psáno více v kapitole I.  

Průvodce rokem 2010.

► V říjnu nabízely všechny turnovské galerie zajímavé výstavy. Galerie Muzea "U Sasíků" otevřela 14. 10. 

výstavu Experiment v archeologii aneb Archeologický výzkum v Turnově Maškových zahradách deset 
let poté. Kromě restaurovaných nálezů zaujaly i tři prostorové modely pravěkých vesnic.. Bohatá fotodoku-

mentace s videoprojekcí Expedice Nepál byla k vidění v galerii Safír. V galerii Granát se konala 11.10. verni-

sáž Karla Procházky - Obrazy. Autor představil unikátní techniku zvanou "vysvětlávaná grizaj". V divadelní 

galerii pokračovala výstava obrazů Karla Janáka, výstavy v knihovně a v Infocentru běžely od minulého mě-

síce.  Ve výstavním sále se od září zabydlela výstava Petry a Jiřího Kučerových Země na obzoru.

► Listopadové výtvarné počiny byly následující: Výstavní sál Muzea Českého ráje ožil 11. 11. výstavou 

Biblický příběh. Výstava dokumentovala biblické téma Narození Páně v lidovém umění. Výstavu zasvěceně 

uvedl ThMgr. Ondřej Halama, zpívala Musica Fortuna. V galerii Safír proběhla vernisáž 6.11. a představila  

fotografie RNDr. Petra Srpa s názvem Minimum na kvadrát. V Městském divadle byly instalovány hned dvě 

výstavy - v galerii fotografie Miroslava Deneše Mexiko a v zadním traktu  a baru Výjezd Českým rájem což 

je cyklus grafických listů Michaely Maupicové a Vladimíra Vély na téma dálnice Českým rájem. Galerie ve-

dle stále trvající výstavy obrazů K. Procházky obohatila nabídku grafikami Renaty Greiner, a to od 19.11. V 

Městské knihovně A. Marka byla zahájeny výstava fotografií Zdenky Smržové Výlety po Austrálii.

► V prosinci probíhaly zejména výstavy stávající a tématické, zejména Biblický příběh a Maškovy zahrady 

deset let poté v galerii Muzea Českého ráje, a v divadlením baru Výjezd Českým rájem. Nově výstavy byly  

naopak otevřeny: 2. prosince byla v kamenářském domě byla otevřena nová stálá expozice Český ráj a Po-
jizeří J. V. Scheybala.  Muzeum Českého ráje získalo do své péče pozůstalost po sběrateli a národopisci J.  

V. Scheybalovi, z níž vytvořilo studijní expozici. Všechen materiál není ještě zpracován, takže bude později 

doplněna . Dalším počinem muzea bylo otevření přechodné expozice  Vánoce na Dlaskově statku,  která 

obsahuje prezentaci lidových zvyků, přípravy pokrmů pro vánoční stůl a podobně. Fotoklub Safír připravil  

spolu se sdružením Magnesia Silesia výstavu ze soutěžních snímků Bikeshot festiwal 2010.  V divadelní 

galerii zaujaly místo Obrazy Blanky Novákové.
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► SLAVNOSTI, TRHY, PLESY

Od předchozího roku 2009 byla turnovská kultura opět obohacena o možnost konání plesů na Střelnici. Této 

možnosti využilo š??t organizátorů.

● V sobotu 16. ledna se konal na Střelnici Myslivecký ples.  Hrál Taneční orchestr Synchron z Nové 

Paky, tématicky zaměřená tombola byla jako vždy.

● 30. ledna využil prostor KC Střelnice SPV Mašov k Sokolskému plesu. Hrála skupina Reflex, ne-

chybělo předtančení ani tombola.

● V pátek 5. února se uskutečnil ples oktávy turnovského gymnázia, s poněkud netradiční image jako 

Mafiánský ples. Hrála skupina EGO.

● Další  netradiční  plesovou  událostí  byl  Erotický  ples  v  sobotu  13.  února. Na  programu  byla 

travestishow, půlnoční stripshow, vyhlášení miss, tombola. Hudba byla rovněž v silném obsazení kapel 

Filip a Seven, Nastarýkolena, Franta a Fanta, uváděli Filip Danile a Luboš Dvořák.

● Pátek 19. února opět patřil maturitnímu plesu gymnázia, tentokrát 4. ročníku.  Program byl umírně-

nější  než  u  kolegů  z  víceletého  gymnázia,  tedy  taneční  vstupy  latinskoamerických  tanců,  ukázka 

břišních tanců, tombola. Hrála kapela Veselí pozůstalí.

● Poslední únorovou sobotu 26. se konal maturitní ples Obchodní akademie a hotelové školy, opět 

ve velkém sále Střelnice.

● V neděli 7. března se konal na Střelnici Dětský karneval s taneční školou ILMA.  Odpoledne plné 

tanečků, soutěží a zábavy pro nejmenší mělo téma loučení se zimou, vítání jara.

● V sobotu 13. března byla plesová sezóna uzavřena I. Městským plesem.  Po úspěšném loňském 

hejtmanském  plese  se  konal  historicky  první  ples  Města  Turnova.  Součástí  večera  bylo  několik 

tanečních vystoupení Taneční a pohybové školy ILMA, módní přehlídka z produkce šperků družstva 

Granát, po celý večer hrál Taneční orchestr Ladislava Bareše. Tombolu tvořily zejména sponzorské dary 

a její  výtěžek v celkové sumě 31.460,- Kč ??? byl  věnován na podporu kultury a sportu ve městě, 

konkrétně na akci Jeden svět (10.000,- Kč), Turnovské hudební večery (5.730,- Kč) a soustředění fot-

balových dorostenců (15.730,- Kč). 

 

► V sobotu 20. února se se na Dlaskově statku odehrál již dvanáctý Masopust. Tradiční veselí s prů-

vodem a maškarami,  do nichž se neváhali obléknout ani pracovníci Muzea Českého ráje, které akci pořá-

dalo, bylo doplněno zabíjačkou. V kulturním programu vystoupil folklorní soubor Furiant z Malé Bělé. Ačkoli  

byl blátivý den, akci navštívilo přibližně 600 lidí a byli spokojeni.

► Z pátku 26. na sobotu 27. 3. se konal 10. ročník Noci s Andersenem.  Turnov se již tradičně účastnil 

této celostátní akce pro děti a následujícím programem:

Sraz pohádkových postav u stromu Pohádkovníku v 17 hodin (Městská knihovna A. Marka v 

Turnově), následoval pohádkový průvod městem, vysazení pohádkového stromu, pohádkový 
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kongres v galerii Muzea Českého ráje a večerní průvod městem 

Další program se odehrál na spacích místech: 

- Společná večeře 

- Stezka odvahy 

- Noční čtení pohádek až do úplného usnutí 

- Udělení ceny spáčů a odvážných nocležníků 

Noc s Andersenem pokračovala v sobotu 27.3.2010 v KCT Střelnice od 10 hod Pohádkovým do-

polednem. 

►Na sobotu 3. dubna připadla Bílá sobota a tradiční akce Velikonoce na Dlaskově statku. Pro děti i 

dospělé jsou připraveny tradiční velikonoční dílny, pletení pomlázky, barvení a dekorace vajíček a pečení.  

Připraven je i tradiční velikonoční trh s ukázkami lidových řemesel Pojizeří a velikonoční občerstvení. Nově 

otevíraná expozice Na statku přiblíží život na statku včetně ukázek lidových jídel a receptů. V programu ne-

chyběly pohádky ani folklórní vystoupení:

 - 10:00 pohádka v podání loutkářského souboru Na židli
 - 11:00 otevření nové stálé expozice Na statku od Tří králů do Vánoc
 - 11:30 vyhlášení soutěže o nejlépe nazdobenou kraslici

 - 12:00 říkanky, hádanky a soutěže pro děti s Evou Kordovou
 - 13:00 vystoupení folklórního souboru Jizera 
 - 13:30 vynášení „Smrti“ v podání dětského folklórního souboru Jizerka
 - 14:00 pohádka Sváťova loutkového divadla
 - 15:00 vystoupení folklórního souboru Krkonošský Horal 

► V sobotu 24. dubna byla zahájena turistická sezóna v Českém ráji, a to už posedmé velkolepým 
programem "Český ráj dětem".  Již tradičně počasí této akci přálo, takže se i tentokrát na cestu vydaly 

stovky turistů z řad dětí i dospělých, kteří se pobavili (a možná i trochu zapotili) nad otázkami a úkoly na tra -

se. Start putování byl v parku u základní školy v Rovensku pod Troskami mezi 9 a 11.30 hodinami. Po celou 

cestu je provázely pohádkové postavy z pověstí Českého ráje až do  cíle v areálu Šťastná země v Rad-

vánovicích, kde  na všechny úspěšné luštitele čekaly drobné odměny a odpoledne plné zábavy:

 - 11.00 - 16.00 hodin - soutěže, hry pro děti, rukodělné dílny, atrakce, písničky

 - 14.00 - příchod krále Granáta s družinou, symbolické předání vlády nad pohádkovou krajinou

 - 14.30 - vystoupení sboru Kamínek ZUŠ Turnov

 - 15.00 - losování cen

► Poslední květnový víkend, 29. - 30. května, proběhl 16. ročník Staročeských řemeslnických trhů.  V 

areálu městského parku a v atriu muzea po celé dva dny probíhal kulturní program:

S  obota   29. května   

ATRIUM

10.00 – 11.00 Funny Grass - kapela je zaměřená na tradiční bluegrass, country a irskou muziku

11.30 – 12.30 Volupsije - country skupina, vítěz Porty
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13.00 – 14.00 Rumová aféra - country kapela z Jablonecka

14.30 – 15.30 Obnovený divadelní spolek Jirásek z Olešnice u Turnova, představení Kravská opera

16.00 – 17.00 Pavel Dobeš s kytaristou Tomášem Kotrbou (folk)

17.30 – 18.45 Wabi Daněk, známý český folkový písničkář a tramp 

PARK  

 9.30 – 10.00 Formani - národopisný soubor ze Slatiňan 

10.15 – 11.45 Semilská 11 - dechová hudba ze Semil

12.00 – 12.30 Formani - národopisný soubor ze Slatiňan

13.00 – 14.00 Kujooni - "radostně cynický šraml"

14.30 – 16.00 Chodská vlna - podle samotných členů kapely tzv. „dudáckej bigbít“

16.30 – 17.30 Jožka Černý a cimbálová muzika Gracia

 
NEDĚLE 30. května

 ATRIUM 

10.00 – 10.45 Divadlo Rolnička Liberec - Ořechová pohádka

11.00 – 12.30 Vystoupení Taneční a pohybové školy ILMA Turnov

13.00 – 14.00 Divadlo Antonína Novotného - představení „Když jde pusa na špacír“

14.00 – 14.45 Módní přehlídka Redy a Styl Turnov 

15.15 – 16.00 Divadlo Buchty a loutky - pohádka O neposlušných kůzlátkách

16.15 – 17.00 Klaunská show klauna Sylvy

 PARK  

10.00 – 11.00 Pod Černý vrch - pražská, především smyčcová skupina

11.30 – 12.30 Neočekávaný dýchánek - world music s prvky balkánského folklóru

13.00 – 14.00 Draga Banda - etno world music

14.30 – 15.30 B.U.R.A.N.A. - orchestr strhující energií hudby a pódiové show

16.00 – 17.30 Javory a sourozenci Ulrychovi

Dalším doprovodným programem trhů byla prodejní výstava drahých kamenů v ZŠ Skálova a Den 

otevřených dveří ve Střední umělecko-průmyslové škole.

► V sobotu 26. června se na Dlaskově statku v Dolánkách konala Svatojánská noc. Během akce byly k 

vidění zapomenuté činnosti jako stloukání másla, předení vlny, pro děti i dospělé byly připraveny interaktivní  

dílny. Bohatý kulturní program začal v 10 hodin dopoledne loutkovým Divadlem na cestě, dále vystoupil Pře-

peřský ochotnický soubor s představením Princezna čáry píše a národopisný soubor písní a tanců Hořeňák 

a Hořeňáček z Lázní Bělohrad.

► Prázdninový ruch začal tradičně již 6. ročníkem městské slavnosti Kámen a šperk v Českém ráji, a 
to o víkendu 3. a 4. července. Turnovské náměstí ožilo historickým tržištěm, ukázkami broušení kamenů, 

výroby šperků i interaktivními stanovišti pro děti.  Letošní ročník byl stylizován do doby Rudolfa II., který na 

Turnovsku také podporoval kamenářství. Proto byli na náměstí přítomni i alchymisté a kouzelníci. V doprovo-

du Jeho Veličenstva si mohli návštěvníci prohlédnout také interiéry kostela sv. Mikuláše a sv. Františka Assi -
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si.  Ani velké vedro neodradilo Turnováky či přespolní od návštěvy této již tradiční akce. Program, který pobí-

hal na náměstí, v atriu Muzea Českého ráje a  byl následující:

SOBOTA   3. července  

10.00 Slavnostní příchod císaře Rudolfa II. a přivítání hostů 

11.00 Alchymisté, dobová hudba Jääääär 

12.00 Sokolník, španělské flamenco, kejklíř

13.00 Alchymisté, dobová hudba Jääääär

14.00 Renesanční tance, ukázky historických soubojů, kejklíř

14.00 – 17.00 Otevřeny kostely sv. Mikuláše a sv. Františka z Assisi, ve 14.30 a 16.15 prohlídka s výkladem 
za účasti Rudolfa II.

15.00 Rocal Fuza – historická hudba z Polské republiky

16.00 Cikánské tance a Rocal Fuza  

17.00 Alchymisté, orientální tance, dobová hudbaJääääär, sokolník

19.00 Večer s jidiš příběhy – synagoga Turnov

21.00 – 22.00 Večerní slavnostní SHOW – orientální, indické a břišní tance, šerm, ohně, hudba, kejklíř a 

alchymisté

 

N  EDĚLE   4. července   

10.00 Pozdravení Rudolfa II., salva, souboj, alchymisté

11.00 Renesanční tance, hudební skupina Jääääär, španělské flamenco

12.00 Alchymisté, sokolník

13.00 Cikánské a orientální tance, hudební skupina Jääääär

14.00 Ukázky historického souboje, sokolník 

15.00 Alchymisté, hudební skupina Jääääär , indické a orientální tance, šermířské souboje

16.00 - 16.30 Rozloučení s Rudolfem II., závěrečné defilé

► V průběhu třetího adventního víkendu, tedy od pátku 10. do neděle 12. 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. Přes 

smůlu s počasím, kdy v sobotu odpoledne  nateklo do zvukové aparatury a jeden program (Vánoční kabaret 

divadla Andromeda) musel být zrušen, byl program navštíven a vesměs kladně hodnocen:

Pátek 1  0  .prosince   
-  10.00 hodin – Slavnostní zahájení 

-  10.15  -   sbor Základní školy Turnov – Mašov

-  10.45  -   sbor Základní školy Turnov, ul. Skálova

-  11.15  -   sbor Základní školy Turnov, ul. 28.října

-  11.45  -   sbor Základní školy Turnov, ul. Žižkova

-  12.15  -   vystoupení žáků Základní školy, ul. Sobotecká

-  13.00  -  VYHLÁŠENÍ VÁNOČNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI 

VÁNOČNÍ PROGRAM ŽÁKŮ ZUŠ A JUNÁKU TURNOV
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-  13.30  -  Vánoční vystoupení žáků Základní umělecké školy

    - dechový kvartet L. Koďousková, A. Kůdelová, K. Roglová, L. Vildová – vedoucí K. Josífková

    - sólo klarinety A. Adam, A. Kůdelová 

    - sólo kytary M. Kavková, A. Košťáková

    - trio příčných fléten P. Burdová, M. Kavková, L. Vitáková – vedoucí M. Szantó

-  15.00  -  Vánoční vystoupení Junáku

-  15.30  -   Karmínek - vánoční zpívání nejmladšího sboru ZUŠ, řídí Jindřich Bada

I. VÁNOČNÍ PODVEČER

-  16.00 -   Jazzové Vánoce - Lédl Jazz Quintet a hosté                    

Sobota 1  1  .prosince  

SOBOTNÍ VÁNOČNÍ MATINÉ

-  10.00  -  K čertu! - pohádka pro děti i dospělé v podání skupiny historického šermu SALVIA

-  10.30  -  Taneční a pohybová škola ILMA                                                             

VÁNOČNÍ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU

-  13.15 -  Kouzelnice Veronika – tradiční vystoupení Veroniky Luxové 

-  14.00 -  Vánoční kabaret - divadlo Andromeda Praha - zrušeno z technických důvodů

-  15.00 -  Kouzelnice Veronika - zrušeno z technických důvodů

II. VÁNOČNÍ PODVEČER 

-  16.00 -  Legenda o vánočním stromku - představení se šermem a ohňovou show, skupina Pranýř 

Neděle 1  2  .prosince  

NEDĚLNÍ VÁNOČNÍ DOPOLEDNE

-  10.00 -  Mažoretky Perličky

-  11.00 -  Vánoční vystoupení dechové hudby Turnovanka

II.VÁNOČNÍ ODPOLEDNE

-  13.30  -  Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční Hej Mistře! 

                  sóla Eva Lédlová, Ludmila Infeldová, Karel Stanko, Michal Kůtek, 

                  Pěvecký sbor  Antonín Dvořák, dirigent Bohuslav Lédl

-  14.30  -  Žesťový soubor ZUŠ pod vedením Jiřího Richtra

               - Kvartet lesních rohů L. Libenská, E. Mikulová, O. Zlevor, J. Richter

Premiéru si na tomto místě  měl studentský Soubor historického šermu SALVIA s pohádkou K čertu, která 

byla velmi vtipná a zajímavá, takže turnovské šermíře asi uvidíme častěji. Slavnostním vyvrcholením byla 

skoro závěrečná Rybova Česká mše vánoční, která byla opět dobře navštívena všemi generacemi diváků. 

Také speciálně navštívena byla Legenda o vánočním stromku původně turnovského, nyní profesionálního 

souboru Pranýř. Z domácích účinkujících přivedlo  na náměstí asi nejvíc lidí na jeviště i do hlediště vystou -

pení Taneční a pohybové školy ILMA.  Akce byla účastníky i místním tiskem hodnocena kladně.
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Kulturní organizace ve městě
► KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, S.R.O, P.O. BOX 51, MARKOVA 311
Jednatelka společnosti: Mgr. Eva Blažková do 30.9.2010, MgA. Lukáš Hajn od 1.10.2010

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 2010 byl druhým rokem celoročního fungování Kulturního centra Střelnice a zároveň  rokem konsolida-

ce fungování včetně restaurace pod vedením nového nájemce HOT BROTHERS, fungování měsíčníku Hla-

sy a ohlasy Turnovska a také ustálené dramaturgie ve všech prostorách společnosti.  Přesto se mnohé 

změnilo, zejména personálně - společnost měla od října nového jednatele a Hlasy a ohlasy po odchodu re-

daktora Tomáše Lánského novou organizaci činnosti.

Personalistika, vedení a orgány společnosti:

V roce 2010  byl chod organizace zajišťován  jednak stálými pracovníky, kterých bylo ke konci roku 13, a 

jednak externími  pracovníky vzhledem k nepravidelnosti  kulturních představení  (večery,  soboty,  neděle). 

Stálí zaměstnanci pracovali v těchto kategoriích:

1/ Vedení a správa: 

Mgr.  Eva Blažková, MgA. Lukáš Hajn – jednatel,  Lada Kefurtová – zástupce jednatele, organizační pra-

covník, Ivana Pavlasová - účetní, pokladní, Jarmila Marešová - recepční, Ivana Soudská - mzdová účetní, 

Ing. Petra Horáková a Hana Janatková (firma Acct, s.r.o.), Denisa Benešová - produkční

2/ KC Střelnice

Jaroslav Kefurt - správce a vedoucí údržby, Karel Šírek - provozní technik, údržbář, Dana Chybová, Blanka 

Jislová a Lenka Hlubučková - uklizečky

3/ Provoz Městského divadla: 

Dana Feštrová – dramaturg,  Lukáš Marek –  údržbář
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3/ Městské a letní kino: 

Mgr. Zdeněk Bělohlávek – dramaturg filmových představení,  Barbora Krucká - uklizečka

Dále bylo v roce 2010 uzavřeno 30 dohod o pracovní činnosti a 26 dohod o provedení práce. 

Orgány společnosti:

Členové valné hromady : ThMgr. Ondřej Halama, MUDr. Martin Hrubý, Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová, 

Ing. Jaromír Pekař, Ing. Tomáš Sláma, Mgr. Otakar Špetlík, Karel Jiránek - členové rady města.

Členové dozorčí rady:  Václav Fanta, ThMgr. Ondřej Halama, Aleš Hozdecký,  PhDr. Vladimíra Jakouběová, 

Mgr. Bohuslav Léd, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Otakar Špetlík.

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 - 550 míst ................................  550 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 2010

V roce 2010 KCT uspořádalo celkem 143 představení s celkovou návštěvností 21.626 platících diváků, což 

představuje průměrně 151 diváků na jednu akci.  V Biu Ráj se uskutečnilo celkem 361 filmových představení 

s návštěvností 20.009 diváků, tedy průměr na představení byl 55 diváků. Celkem tedy 534 programů pořá-

daných KCT navštívilo 41.635 diváků.  Z toho vyplývá, že každý obyvatel včetně nemluvňat navštívil prů-

měrně 3 pořady. 

KCT ve spolupráci s o.s. Napříč a Kruhem přátel hudby pořádalo následující festivaly a přehlídky: Poetika, 

Zahrada písničkářů, Turnovské kulturní léto, Adventní koncerty, spolupořádalo Dvořákův Turnov a Sychrov. 

Přehled konaných akcí v roce 20  1  0 a jejich hospodaření  

Pořad Náklady Výnosy Hospodářský Hospodářský 
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výsledek výsledek r.2009

Abonentní divadla 325.190,50 290.780,00 -34.410,50 -21.467,00

Abonentní THV 190.443,25 121.420,40 -69.022,85 -38.705,00

Abonentní 
zájezdy Praha

51.000,50 61.569,90 10.569,40 -8.825,0055

Abonentní 
zájezdy Liberec

neuskutečnily se -- --

Abonentní
Hudební řada I

71.977,00 33.304,60 -38.672,40 -47.278,00

Abonentní
Hudební řada II.

17.472,00 10.381,90 -7.090,10 -45.154,00

Abonentní 
Nová scéna

217.854,00 134.373,60 -83.480,40 -54.160,00

Kulturní pořady ostatní 1 594.729,60 1 277.481,30 -317.248,30 -305.154,00

Taneční kurzy 44.170,80 99.091,90 54.921,10 126.867,00

Režie pořadů - divadlo 18.841,30 -- - 18.841,30

Mezisoučet 2 531.678,95 2 028.403,60 -503.275,35 -419.237,00

Filmová představení 659.938,80 1 243.145,00 583.206,20 644050

Filmový klub 52.534,20 50.597,20 -1.937,00 6.922,00

Režie filmů 30.209,00 -- -30.209,00 -86.869,00

Mezisoučet 742.683,00 1 293.742,20 551.060,20 558.103,00

CELKEM kultura 3 274.361,95 3 322.145,80 47.784,85 138866

Dramaturgie pořadů se odvíjela od zájmu diváků a také od změny prostorových možností. Hlavně konání 

velkých hudebních akcí se přesunulo do Střelnice. V oblasti divadla byl potěšitelný stálý zájem obecenstva, 

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 pořadů, stálému 

zájmu se těšil zejména cestovatelský klub.

Stručný přehled ostatní činnosti

Činnost Náklady Výnosy Hospodářský 
výsledek

Hospodářský 
výsledek r. 2009

Hlasy a ohlasy 
Turnovska

1 177.504,20 1 134.024,65 -43.479,55

Ubytování Bio Ráj 25.988,50 76.388,15 50399,65 65.823,00

Smuteční síň 8.610,00 66.666,60 58.056,60 -66.667,00

Parkoviště 102.196,70 284.462,90 182.266,20 148.323,00

Úspěšnost   divadelních a hudebních   představení podle celkové návštěvnosti  

Pořadí Název pořadu Počet diváků Místo konání

1 Eva a Vašek 428 Střelnice

2 Radůza 373 Střelnice
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3 Melody Makers 366 Střelnice

4 Spirituál Kvintet 342 Střelnice

5 DJ párty 305 Střelnice

1 Divadlo Járy Cimrmana 319 Městské divadlo

Úspěšnost filmových představení podle celkové návštěvnosti

Pořadí Název filmu Počet diváků

1 Ženy v pokušení 2687

2 Shrek: Konec a zvonec 1902

3 Doktor od jezera hrochů 1051

4 Harry Potter a relikvie smrti 859

5 Román pro muže 790

Podle návštěvnosti na jedno představení by "zvítězil" film Baader - Meinhof komplex s 337 diváky na před -

stavení.

Celková rekapitulace návštěvnosti ve srovnání s minulými lety

2006 2007 2008 2009 2010

Divadla, koncerty 18258 18788 22566 21567 21626

Filmová představení 29637 30783 27727 22770 20009

Kurzy, ostatní 0 0 0 1411

Celkem 47 895 49 571 50293 45748 41635

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 2010 byl vydáván 

již 13. rokem. Měsíčně vycházelo 2300 - 2750 výtisků v rozsahu 72 stran.

V roce 2010 fungovaly internetové stránky společnosti včetně možnosti objednávání vstupenek, kalendária 

kulturních akcí a dalších aktuálních služeb a informací.  V roce 2010 stránky navštívilo 81.769 uživatelů, což 

je o 20% více než v předchozím roce.

(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 2010 zajišťovalo činnost muzea 24pracovníků, z toho 14 odborných, 6 ekonomických a propagačních 

a 4 provozní pracovníci. V rámci sezónních prací a mimořádných akcí bylo během roku vypomáhali další 

pracovníci na dohodu o provedení práce.
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Budovy muzea

Dům U Bažanta čp. 70 ve Skálově ul. v Turnově -  zde je umístěna muzejní studovna, 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 v 

roce  2010 dokončeny  úpravy  domu.  V  roce  2010  byla  vlastními  silami  zrekonstruována  přednášková 

místnost v přízemí domu.

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 únoru 2010  byla v suterénu budovy otevřena nová 

stálá expozice Klenotnice. v koridoru byla vyměněna okna a dveře do átria.

V září 2010 byla ve dvoře domu otevřena nová expozice Kamenářského domu. Do konce roku se zde po-

dařilo zrealizovat 2 výstavy a otevřít studijní expozici J. V. Scheybala.

Dlaskův statek, Turnov - Dolánky čp. 12 byl nadále užíván na základě nájemní smlouvy, v roce 1993 byl 

vrácen v restituci. Významná památka lidové architektury středního Pojizeří byla v červenci 2010 prohlášena 

národní kulturní památkou. V objektu je umístěna expozice lidového interiéru a zemědělského nářadí. V září 

byly provedeny nátěry střech na obytných i hospodářských budovách.

Expozice

Ke konci     ro  ku   20  10   bylo    veřejnosti přístupných 10   stálých expozic   v hlavní budově a jedna na Dlaskově   

statku:

  -  Archeologie Pojizeří

  - Mineralogie a drahé kameny světa

  -  Drahé kameny a turnovští kamenáři

  -  Klenotnice

  -  Výstavní kabinet - stálá expozice medailí a plaket Jiřího Korce

  -  Národopis středního Pojizeří

   -  Z kulturní historie kraje

   -  Galerie - "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou"    

   - Kamenářský dům - expozice Turnov - Idar Oberstein, města kamenářské historie

   - Český ráj a J. V. Scheybal

   -  Na statku od Tří králů do Vánoc (Dlaskův statek v Dolánkách)

Vlastní výstavní plocha se v roce 2010 rozrostla z  1.923,5 m2 na 2.103 m2, z toho MČR Turnov 1.653,5 m2, 

Celkový počet návštěvníků expozic a výstav byl 41.285 osob (proti loňským 50.430), z toho Dlaskův statek  v 

Dolánkách navštívilo  12.062 osob (proti  loňským 14.259). Celkový pokles návštěvnosti zhruba o 10 tisíc 

osob, tj. šestinu loňské skutečnosti, byl zapříčiněn jednak obecnými faktory (celkově se snižující návštěvnost  

památek a muzeí, snížení zájmu turistů, zejména zahraničních), ale i horší přístup vzhledem k akci Čistá 

Jizera a z téhož důvodu zrušení parkování pro návštěvníky muzea.

Kladně nutno hodnotit spolupráci s ostatními organizacemi ve městě, zejména Spolkem přátel MČR Turnov, 
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Pekařovou společností Českého ráje, o.p.s. Geopark Český ráj.

Výstavní činnost MČR 

V roce 2010 muzeum uspořádalo celkem 35 výstav, z toho 13 bylo zapůjčených, 4 se uskutečnily v jiných or-

ganizacích a 3 v zahraničí. Výstavy se konaly v galerii muzea, ve výstavní sále ve 3. patře hlavní budovy, ve 

výstavním kabinetu, v koridoru (galerie Safír) a nově v kamenářském domě.

1. V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc, 4. 1.  -28.2. 2010

2. Metamorfózy - výstava restaurátorského oddělení SUPŠ a VOŠ Turnov,  11.3. - 9.5. 2010

3. Divadelní svět, 18.5. - 26. 9. 2010

4. Archeologický výzkum v Turnově - Maškových zahradách deset let poté aneb experiment v archeologii, 

    7.10. - 30.12. 2010

5. Zemský ráj, 6.3. - 11.4. 2010

6. Žáci akad. soch. Aleny Zetové, 22.4. - 30.5. 2010

7. Zkamenělá dřeva Českého masivu, 10.6. - 31.8.2010

8. Symposion 2010, červenec 2010, práce účastníků Mezinárodního šperkařského sympozia

9. Hračky nejen pro děti,  10.6. - 29.8. 2010

10. Petra Kučerová a Jiří Kučera, Studio Cave canem - Země na obzoru, 1.9. - 30.10.2010

11. Biblický příběh Narození Páně, 11.11. - 30.12. 2010

12. Archeologie Pojizeří - nově otevřená stálá expozice ve výstavním kabinetu

13. 30 let Fotoklubu Safír, 15.12.2009 - 30.1.2010

14. Šárka Svobodová - Fotografie, 13.2. - 12.3. 2010

15. Jiří Bartoš - Toskánsko, Norsko, 13.3. - 9.4. 2010                                                     

16. Petr Švanda - Namibie, 10.4. - 8.5. 2010 

17. Výstava dětských prací , 10.5. - 29.5. 2010

18. Kuřátko, Halíř - Triptychy, 5.6. - 2.7. 2010                            

19. Chmelík, Nováková - Cestou na Kilimanžáro, 3.7. - 5.8. 2010

20. Iva Benešová - Doteky, 6.8. - 3.9. 2010

21. Radek Burda - Fotografie, 4.9. - 1.10. 2010

22. Klub Soudkovitost Aš, 2.10. - 5.11. 2010

23. Petr Srp - Minimum na kvadrát, 6.11. - 3.12.2010

24. Bikeshot Festival 2010, 4.12. 2010 - 29.1.2011

25. Tibet, září 2010

   

Výstavy   v jiných zařízeních  :    

1. Poklady muzeí Pojizeří - Senát Parlamentu České republiky

2. Chvála pískovce - hrad Valdštejn

3. Dinosauři a planeta Země - Městská galerie Želený Brod

4. Zkamenělá dřeva pod mikroskopem - Muzeum Nová Paka

Výstavy v     zahraničí:                                                                            
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1.  Joallería de Turnov, Tarragona ( Španělsko)

2. Klenotnice - Sarbiec - nová stálá expozice v Regionálním muzeu Jawor (Polsko)

3. Výstava šperků SUPŠ Turnov - Jawor

Kulturně výchovné akce

V roce 2010 se uskutečnilo celkem 58 kulturně výchovných akcí, které navštívilo  11.281 osob (bohužel o 

7.089 osob, to jest  37,5 %, méně než loni. Nutno dodat, že loňská návštěvnost kulturních a vzdělávacích 

akcí byla mimořádně vysoká).

Výběr nejzajímavějších akcí:

1. Slavnostní otevření Klenotnice - únor 2010

2. Masopust na Dlaskově statku - únor  2010

3. Tvůrčí dílny velikonočních dekorací - březen 2010                

4. Staročeské řemeslnické trhy- XVI. ročník - květen  2010

5. Řezbářské sympozium  -  květen 2010

6. Mezinárodní den muzeí - 18. května 2010

7. Kamenářské dny - červenec, srpen 2010

8. Slavnostní otevření kamenářského domu - 16.9.2010

9. Týden řemesel a dílny Šperk a kámen - září 2010

10. V babiččině kuchyni, v dědečkově sklípku aneb Posvícení na Dlaskově statku - září 2010

11. Zahájení činnosti zájmového kroužku Malý muzejník - říjen 2010

12. Nadílka s Barborkou - prosinec 2010

Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

Celkem v Turnově  proběhly 2 akce, kterých se zúčastnilo 45 osob, a to:                                         

1. Řezbářské sympozium Turnov 2010, 27. - 29. 5. 2010

    - XV. ročník neformálního setkání řezbářů z  České republiky i ze Slovenska

2. Mezinárodní šperkařské sympozium, 6. - 15. 7. 2010

    - 21. ročník tradiční akce, na níž pravidelně hostují umělci z celého světa

Přednášková činnost:

Ze zajímavých externích přednášek lze jmenovat tyto akce:

- Jan Boháček - Spor Turnova s vrchností na počátku 18. století (Tázlerovo povstání)

- H. Kábová, M. Fapšo - Josef Pekař a J. V. Šimák

- Kulatý stůl o problematice restitucí

Vlastní publikační činnost odborných pracovníků muzea v  roce 2010:

- V. Jakouběová - Krajinou domova - lidové stavitelství v Pojizeří

- J. Prostředník, P. Šída - Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří

- J. Prostředník a kol. - Turnov - Maškovy zahrady. Příběh prastaré osady na břehu Jizery

- vlastivědný sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší, svazek 23
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- odborný časopis Čtvrtletník muzea

    

Sbírky, dokumentace, odborná činnost

Počet evidenčních sbírkových předmětů k  31.12. 2010 byl  65.157, roční přírůstek tedy činil 365 předmětů. 

V daném roce bylo zakonzervováno a zrestaurováno celkem 50 předmětů a 10 souborů. Muzejní knihovna k 

31.12.2010 čítala 18.255186 knihovních jednotek, přírůstek tedy činil 69 kusů.  

Počet badatelských návštěv v roce 2010 byl 91, a to 55 badateli. 

V rámci vlastní vědeckovýzkumné činnosti byla v roce 2010 řešeno 16 úkolů v oblasti mineralogie, historie, 

etnologie a historie umění, dále bylo provedeno 129 záchranných archeologických výzkumů.

(Zdroj: Výroční zpráva MČR)

► MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV, JERONÝMOVA 517
Ředitel Mgr. Hanuš Karpíšek

Objekty a prostory knihovny:

V roce 2010 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 obyvate-

le 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

Jak bylo konstatováno již v minulých letech,  celková plocha a možnosti uspořádání domu (staré vily) neu-

možňují další rozvoj, chybí zázemí pro klienty i personál, knihovna nevyhovuje po stránce hygienické ani 

bezbariérovým přístupem. V roce 2010 se od počátku roky vedení intenzivně o tuto situaci zajímalo a uložilo 

řediteli ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu MěÚ navštívit knihovny podobné velikosti a komu-

nitní funkce a vytvořit konkrétní materiál pro radu města o dalším postupu, resp. představu uspořádání této 

organizace v budoucnu. Byly uskutečněny tři cesty: 

a) Praha-Dejvice, NTK, Praha-Smíchov, Praha-Radotín

b) Varnsdorf, Štětí

c) Náchod, Hronov, Police nad Metují 
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a konečné pracovní schůzky zúčastněných. Výsledkem byl návrh na samostatnou budovu sloužící i jako ko-

munitní dům a dům dětí. Byla vytypována lokalita mezi Domem Na Sboře a letním kinem ve Skálově ulici. Z 

prostorového návrhu:

Přízemí:
Při  ulici  veřejně přístupná  kavárna/čajovna (20 míst,  50m2),  na kterou volně navazuje  čítárna novin a 
časopisů rovněž se společnou obsluhou kavárny (15 míst, 40 m2) a na tuto navazuje letní čítárna směrem 

do parku/dvorku oddělená vysokými zahradními zástěnami (100 m2). Ozdobně osázeno. V přízemí rovněž 

nízkoprahový klub mládeže s Informačním centrem mládeže (4 PC, 2 poslechová místa, klávesy, 50 m2).

K tomu přiléhá vlastní  hlavní vchod do knihovny se zádveřím, (10 m2) následuje vstupní hala s pultem 

pro  rychlé  vracení,  registraci  a  veřejný  internet  (6  PC),  zde  pro  zájemce odkladové  zamykatelné  šatní  

skříňky. Vstupní hala je prostorem s galerií přes přízemí a první patro (50 m2) s vlastní výstupem do půjčovní  

části v patře (samostatné schodiště proti vchodu přímo vybízející k výstupu do půjčovny s volným výběrem 

knih).

V přízemí nechybí malé  zázemí pro přípravu nápojů a rychlého občerstvení kavárny dle požadavků 

hygieny (6m2). Toalety včetně bezbariérové (10 m2) + úklidová komora (4 m2).

Z knihovny + variabilně od schodiště samostatně přístupný společenský a výstavní prostor se zázemím 
(cca 80 osob, 80-90 m2). Tato místnost z důvodu prostornosti/vyšší světlosti zahloubena o půl patra pod  

úroveň přízemí.

Schodiště s     výtahem:  
Přes všechna podlaží vede provozně samostatné schodiště s výtahem v osvědčeném režimu současné 

knihovny „poslední přítomný zamyká“. Výtah je dostatečně široký i pro vozíčkáře s větším vozíkem! Zdviž 

může být s oboustrannými vstupy ve všech podlažích variabilně blokovaných a otevíraných dle potřeb právě  

veřejnosti přístupných prostor.

Varianta  k výtahu  zajišťující  bezbariérovost  -  uvnitř  knihovny  přes  2-3  patra  jen  zdvižná  plošina  pro  

vozíčkáře, kočárky, seniory (řešení viz Radotín).

1. patro:
Půjčovna beletrie  pro  dospělé  volně přechází  přes společnou literaturu pro dospělé,  jakož i  pro  děti  a  

mládež v půjčovnu pro děti a mládež halový prostor s lehkou prosklenou příčkou variabilně zvukově oddělí  

prostor  půjčovny  pro  děti  v případě  konání  hlučnějšího  programu  (plocha  volného  výběru  po  odečtení  

ostatních prostor provozních, minimálně však 600-650 m2). Veškeré knihy s výjimkou těch nejcennějších,  

příruční  knihovny  odborné  a  literatury  regionální  je  ve  volném  výběru  (kapacita  60.000  svazků  plus  

prostorová rezerva pro 10-20.000 svazků formou možnosti doplnění o další regály).

Stranou směrem k servisnímu/služebnímu vchodu provozní zázemí knihovny, tj. kanceláře pro zpracování  
fondu (25  m2),  kancelář (10 m2),  ředitelna (15  m2),  čajová kuchyňka s denní  místností (10-12  m2),  

služební toalety a sprcha (8-10 m2). Přilehá sklad materiálu a regionální literatury, příruční knihovny a  
cenného knihovního fondu (30-40 m2  s kompaktními regály cca 10-15.000 svazků). Směrem ke schodišti  

s výtahy v návaznosti na knihovnu dvě klubovny/kolektivní studovny víceúčelové variabilně přístupné jak  

z chodby tak z knihovny, uprostřed mez nimi malý společný občerstvovací kout (minikuchyňka) a vestavěné  

skříně  umožňující  jednotlivým  spolkům  uložení  jejich  věcí  apod.  Kladen  důraz  na  variabilní  užití  

kluboven/studoven.  Rovněž  mohou  být  k dispozici  1-2  klidová  individuální  studijní  místa (5-10  m2).  
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Výpůjční/informační pulty pro dospělé  a pro děti,  mládež ve volném výběru u kanceláří  v příslušných 

částech volného výběru.

Půjčovna pro děti rovněž zakončena prostorem přes dvě patra (1. a 2.) s galerií, kde umístěno stupňovité 
sezení uzpůsobené pro školní, literární besedy „v knihovně“ ale i pro běžný pobyt dětského čtenáře (40  

osob, 30 m2) apod. Z této části výstup schody do 2. podlaží (mohou být jen malé točité).

I v tomto patře veřejné toalety.

2. patro:
Zbytek půjčovny či dětského oddělení s veřejným internetem, na to navazují  herna, tvůrčí místnost-dílna 
apod. To už mohou být společné prostory s případným dalším subjektem (typu centrum pro volný čas dětí a  

mládeže apod.) Podstatný zbytek 2. podlaží může sloužit právě již potřebám jiného subjektu se zárukou, že  

jeho provoz nebude rušit klid v půjčovně pod ním. Směrem ke schodišti samostatně přístupný  hostovský 
pokoj se soc. zařízením (2 lůžka + 2 přistýlky). Opět veřejné toalety.

3-4. patro: (odpovídá zpravidla maximální výšce objektu v centru Turnova)

Pro jakékoliv další využití a potřeby v rámci objektu s komunitní funkcí, nemá s provozem a potřebami 

knihovny přímou spojitost.

Bezprostřední okolí:
Frontální vstup do knihovny přímo z ulice, žádné schody, nájezdy a prostorové bariéry! V centru Turnova 

obecně bude problém s parkováním, pro knihovnu alespoň 2 parkovací místa mají být vyhrazena. Rovněž  

řešit u vchodu stojany na kola. V případě lokace u parku se nabízí vhodná průchodnost objektu, přístupnost  

z ulice i parku…

Shrnutí:
Tento  materiál  má  sloužit  jako  orientační  podklad  pro  zadání  studie  objektu,  respektive  jeho  části  

věnované provozu a potřebám  knihovny 21. století v pojetí komunitním. Právě komunitní pojetí nového  

objektu povede k úsporám finančních prostředků při dosažení maximální využitelnosti prostor, kdy zde má  

zřizovatel šanci včlenit do projektu potřeby dalších spolků, či organizací městských, nejen kulturních, nýbrž i  

společenského či sociálního zaměření. Komunitní „společné“ pojetí nového objektu zvyšuje šanci na získání  

evropských peněz věnovaných právě na neziskové projekty obecně prospěšného charakteru.  Komunitní  

pojetí je také mnohostrannější alternativou budoucí využitelnosti budovy během desetiletí, kdy se jistě budou  

měnit potřeby obyvatel města,  právě knihovny touto dynamickou proměnnou nyní procházejí.

Knihovna se této  komunitní symbióze otevírá a spatřuje v ní budoucnost. Je na zřizovateli, na Městu  

Turnov,  aby i  ono znovu zvážilo a preferovala tuto  výhodnost jak  společensko-funkční tak především 

úsporně-ekonomickou a zvážilo, zda nelze propojit některé další dosud neúspěšné projekty jakož i potřeby  

dalších institucí, spolků a organizací.

Personalistika:

Tým pracovníků tvořilo v roce 2010 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.
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Knihovní fond, výpůjčky, statistika:

K 31.12.2010 měla knihovna ve fondu 57.158 titulů, z toho bylo:

- 20.290 ks naučná literatura 

- 35.356 ks beletrie 

-   1.532 ks zvukových nosičů

Celkem bylo v knihovně odebíráno 147 druhů periodik. V roce 2010 bylo nově pořízeno 1.822 titulů, naopak 

1.740 jich bylo vyřazeno.

V roce 2010 bylo uskutečněno 93.254 výpůjček, z toho dospělým 60.821 (14.290 naučné literatury a 46.531 

beletrie) a  15.366 dětem ( z toho 3.505 naučné literatury a 11.863 beletrie). V oddílu periodik byla zazna-

menáno 15.031 výpůjček a 2.036 výpůjček činily zvukové nosiče ( téměř dvojnásobek loňské skutečnosti).

Ve sledovaném roce bylo  registrováno 1912 uživatelů(  o 62 méně než loni),  z  toho  648 dětí  do 15 let 

(33,9%). Stále se také zvyšuje počet návštěvníků, využívajících elektronických služeb (on-line 6.351 návštěv, 

internet využilo 4.721 návštěvníků).

Kulturní, výchovné a vzdělávací akce:

V celostátním měřítku vykazovala MKAMT opět nadprůměrný počet těchto akcí a jak vyplývá i z výše uve-

deného kalendária jde o akce kvalitní a dobře navštívené. Akce byly určeny pro celou škálu kategorií ná -

vštěvníků, pro které jsou akce určeny:

- pro děti a rodiče s dětmi byly uspořádány tradiční výtvarné a tvůrčí dílny,  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 a činnost Klubu Matýsek

- pro dospělé jde především o komponované pořady a přednášky, například Večery na Sboře, 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

K této tradiční a pravidelné činnosti přibyly v roce 2010 akce zaměřené k 190. výročí založení knihovny v 

Turnově, zejména Stroj času a slavnostní večer.

Samostatnou kapitolou byl celostátní happening Knihovna pro všechny, který se uskutečnil  v Turnově ve 

dnech 1. - 2. října 2010. V Turnově se sešli knihovníci a výchovní pracovníci z celé republiky a touto akcí byl 

zahájen Týden knihoven. Kromě oficiálního pracovního programu účastníci navštívili Muzeum Českého ráje, 

turnovské kostely a synagogu s výkladem, Dlaskův statek, Hrubý Rohozec, Valdštejn a Hruboskalsko.
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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 a roční výkazy 2010)

► SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ, MARKOVA 311, TURNOV
Předseda sdružení: Aleš Hozdecký, od listopadu PhDr. Hana Maierová

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. 

Působnost Sdružení:

Český ráj je jedním z oficiálních turistických regionů ČR vymezených Českou centrálou cestovního ruchu 

CzechTourism.  Sdružení Český ráj (SČR) působí na území regionu jako regionální organizace cestovního 

ruchu  (OCR)  a  plní  na  tomto  území  funkci  destinačního  managementu  (DM).  Cílem  činnosti  SČR  je 

systematický rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. Mezi aktivity SČR patří mj.: 

-  koordinace  marketingových  aktivit  podporujících  především tvorbu  a  zajištění  regionálních  turistických 

programů, produktů a projektů, 

- prezentace a propagace turisticky významného území, 

- zajištění turistického informačního systému a webových prezentací, 

- zajištění analytické činnosti (statistická šetření, sledování zpětné vazby realizovaných opatření a dopadů 

projektů), 

- vytváření a rozvoj partnerství mezi veřejnou, podnikatelskou a neziskovou sférou za účelem alokace 

finančních prostředků a efektivního vyuţití potenciálu cestovního ruchu a vytváření předpokladů k jeho 

dalšímu rozvoji v daném území, 

- zajištění informačního servisu mj. formou aktualit, tiskových zpráv a dalších informací. 

- budování, rekonstrukce a opravy cyklostezek, turistických stezek, informačního systému a další 

infrastruktury cestovního ruchu. 

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.

Aktuální seznam členů v roce 2010:

191



Společnost Společnost

1 Agentura ARA, s.r.o. 29 Obec Jenišovice

2 Alternativa 3000, o.s. 30 Obec Kacanovy

3 Autokemp Sedmihorky, v.o.s. 31 Obec Karlovice

4 Consultour, s.r.o. 32 Obec Klokočí

5 České doteky hudby EM-ART, o.p.s. 33 Obec Kněžmost

6 Discovery Tours, s.r.o. 34 Obec Kobyly

7 Galatea Brno, a.s. 35 Obec Ktová

8 KONTINUUM – I. Schliková, J. M. Schlik 36 Obec Líšný

9 Krajská hospodářská komora H. Králové 37 Obec Malá Skála

10 Tarbon, spol. s r.o., Dvůr Králové 38 Obec Mírová pod Kozákovem 

11 Město Dolní Bousov 39 Obec Modřišice

12 Město Jičín 39 Obec Přepeře

13 Město Lomnice nad Popelkou 40 Obec Rakousy

14 Město Mnichovo Hradiště 41 Obec Svijanský Újezd

15 Město Nová Paka 42 Obec Svijany

16 Město Rovensko pod Troskami 43 Obec Sychrov

17 Město Semily 44 Obec Tatobity

18 Město Sobotka 45 Obec Troskovice

19 Město Turnov 46 Obec Vlastibořice

20 Město Železnice 47 Obec Vyskeř

21 Město Železný Brod 48  Statutární město Mladá Boleslav

22 Obec Boseň 49 Okresní hospodářská komora Semily

23 Obec Branžež 50 Pavel Ondráček – AR Tour Ondráček

24 Obec Březina 51 Pro – elektro CZ, s.r.o.

25 Obec Bukvice 52 S group HOTELS, s.r.o.

26 Obec Čtveřín 53 Sundisk, s.r.o.

27 Obec Dětenice 54 Tarbon spol. s.r.o.

28 Obec Hrubá Skála 55 Tomovy parky, s.r.o.

Personalistika:

-   Předsedkyně Sdružení Český ráj:  PhDr. Hana Maierová, starostka,  Město Turnov

-   Místopředseda Sdružení: Ing. Martin Bauer, Sundisk, s.r.o. 

-   Ředitel: Aleš Hozdecký

-   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

-  Externí spolupracovníci: Ing. Pavla Bičíková, Mgr. Jan Petera a Ing. Slavomír Říman
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Orgány společnosti jsou:

- správní rada ve složení:  Lukáš Bělohradský,  Mgr. Jan Farský, Bc. Tomáš Frýba,  Jan Janatka,  Miroslav 

Košíček,  Ing. Petr Lelek,  Bc. Daniel Marek,  Vladimír Mastník,  Zdeňka Nejedlá,  Marie Pšeničková,  Michal 

Rezler, Rudolf Suk, Vlasta Špačková 

-  dozorčí rada ve složení: Stanislav Albrecht, Marie Drašnarová, Aleš Ressler

Z činnosti sdružení v roce 2010:

Základním úkolem sdružení Český ráj je naplňování Programu rozvoje cestovního ruchu 

Projekty a programy

a) Prázdninová nabídka pro každý den

b) Tvořivé pobyty v Českém ráji

c) Regionální produkt Český ráj

d) Za pověstmi Českého ráje

c) Po stopách Albrechta z Valdštejna

Propagační tiskoviny:

- Katalog TOP akcí v regionu - 5.000 výtisků

- Infomapa Český ráj - 5.000 výtisků

- Turistické noviny Český ráj - společně s Městem Turnov, 5.000 výtisků česky a anglicky, 5.000 česky a pol-

sky,  5.000 česky a německy, následoval dotisk (10.000 ČJ/NJ a 10.000 ČJ/PL)      

- Greenway Jizera - skládačka, 10.000 ks

- Zpravodaj Sdružení Český ráj - 2x ročně v nákladu 1.500 ks (duben a prosinec)

- Po stopách Albrechta z Valdštejna  - náklad 500 ks v češtině a němčině 

- Putování na Valdštejn -1.700 ks

- Dovolená v Českém ráji (katalog) - 30.000 ks v různých jazykových mutacích

Příprava podkladů pro tiskoviny Královéhradeckého kraje

Programy pro veřejnost:

- 7. ročník "Český ráj dětem" - zahájení turistické sezóny 24.4.2010  

- Putování na Valdštejn - hvězdicový pochod, 1. ročník,  22.5.2010

- Valdštejnské slavnosti -  spoluúčast, s Městem Jičín, 28. - 30.5.2010

- Cyklojízdy Greenway Jizera - 19.9.2010

- Semilský pecen - 7. ročník slavností, 26.8.2010

Veletrhy

a) Domácí 

- 14.–17. 1. GO + Regiontour, Brno 

- 4.–7. 2. Holiday World, Praha 

- 12.–14. 2. Regiony České republiky, Lysá nad Labem  

- 12.–14. 3. Dovolená a region, Ostrava 
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- 18.–20. 3. Euroregiontour, Jablonec nad Nisou 

b) Zahraniční 

- 13.–17. 1. Vakantie, Utrecht  

- 4.–8. 2. Vacances, Brusel  

- 10.–3. ITB, Berlín 

- 5.–7. 3. Utazás, Budapešť 

- 24.–25.4 Konventa, Löbau  

- 7.–8. 5. TOURTEC, Jelenia Góra 

- 23.–25. 9. TT Varšava 

- 20.–23. 10. Tour Salon, Poznaň 

- 17.–21. 11. TC Lipsko 

Informační systém

a) Internetové stránky

b) Značení kulturních a turistických cílů

c) Regionální turistický a informační systém - nový v roce 2010, zatím 35 panelů

d) Značení cyklotras

Relizované projekty

- „Spoluúčast turisticky významných území Královéhradeckého kraje na realizaci projektu Cílená prezentace 

a propagace Královéhradeckého kraje jako celku“ - propagační brožury a prezentace kraje, veletrhy, 

realizace 15. 9. 2008–15. 6. 2010, dotace 758 463 Kč 

- „Greenway Jizera 2009“ (63-GW-013). Grantový program Nadace Partnerství – Greenways - marketing, 

značení, web, propagace, roleta. Realizace 1. 8. 2009–30. 6. 2010, dotace 50 000 Kč

- „Cyklotrasa Nový Bydžov – Kopidlno – Rožďalovice“  Grantový program Královéhradeckého kraje  - 

značení a vyznačení cyklotrasy. Realizace 1. 7. 2009–1. 6. 2010. Celkové náklady 90 tis. Kč, dotace 63 tis. 

Kč 

- „Greenway Jizera v úseku Svijany a Dolánky – Líšný“  Grantový fond Libereckého kraje - zpracování 

projektové dokumentace pro stavební povolení. Realizace 12/2009–8/2010. Celkové náklady 400 tis. Kč, 

dotace 250 tis. Kč. 

- „Český ráj dětem“ Grantový fond Libereckého kraje Zahájení turistické sezóny. Realizace 3/2010 – 5/2010, 

dotace 7000 Kč. 

- Cyklopartner Libereckého kraje. Koordinace sítě cyklotras. Smlouva na rok 2010. Rozsah cca 50 tis. Kč. 

- „Rozvoj projektu Greenway Jizera a prezentace turistické nabídky Českého ráje pro polské návštěvníky“ 

Spolupráce a propojení s polskou stranou, tisk letáku, internetové stránky, infomapa. Realizace 1. 1. 2010–

31. 12. 2010, rozpočet 26 868 EUR (671 700 Kč), dotace 22 837,80 EUR (85 %). 

- „Podpora a rozšíření činnosti destinačního managementu v turistickém regionu Český ráj“ Grantový 
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program Královéhradeckého kraje. Realizace 1–10/2010. 

- „Prezentace informací Českého ráje v Datovém skladu Libereckého kraje“ Grantový fond Libereckého kraje 

- prezentace tipů na výlety, fotografií a akcí. Realizace 1/2010–12/2010. Rozpočet 25 000 Kč, dotace 20 000 

Kč. 

- „Propagace cestovního ruchu Libereckého kraje prostřednictvím tiskovin, podpora a rozvoj regionálních 

turistických programů a produktů“,  Liberecký kraj, marketingové sluţby. 1–12/2010, dotace 150 000 Kč (100 

%). 

- „Rozvoj programů a produktů cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj“. Grantový fond 

Libereckého kraje. Realizace 1–12/2010, Rozpočet 50 000 Kč, dotace 50 000 Kč (100 %). 

- „Vzdělávejte se“ - společně s  Úřadem práce. Vzdělávání , kurz na posílení finanční gramotnosti s důrazem 

na ICT, komunikaci a obchodní dovednosti. Realizace 9–12/2010, rozpočet a dotace 235 566 Kč (100 %). 

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.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► HRAD VALDŠTEJN
Majitelem hradu je Město Turnov

Ředitel organizace: po dobu mateřské dovolené A. Jurášové společně Ladislav Koucký a Andrea Jurášová 

každý na 3/4 úvazku

V roce 2010 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

Vstupné bylo zachováno na výši předcházejícího roku a činilo 40,- Kč, snížené (děti, studenti, důchodci) 20,- 

Kč. Celkem bylo vybráno:

- vstupné - 1.719.540,- Kč

- parkovné    196.995,- Kč

- tržby za zboží - 296.120,- Kč

Návštěvnost památek celkově už od loňského roku klesala,Valdštejn zaznamenal snížení pouze proti loňsku 

cca o 11 %. V roce 2010 si prohlédlo hrad přes 61 tisíc návštěvníků, dále bylo na hradě uzavřeno 110 sňat-

ků.

Investiční akce a doplnění expozice v roce 2009:

1. Rekonstrukce  zadního  paláce  pokračovala   opravou fasády  a  interiéru  (budou  zpřístupněny  další 

místnosti)

2. Byl dokončen projekt na předpolí hradu

3. Byla otevřena nová expozice Pískovec v přírodě a ve službách člověku ve sklepení pod prvním nádvo-

řím

Průběžně je pracovníky prováděna drobná údržba, úklid a ostraha hradu.

195



Z programové nabídky v roce 2010:

1. května 2010 - Melodram Máchův Máj s hudbou Zdeňka Zahradníka, recitovali Gabriela Filippi, Ernesto 

Čekan a Filip Sychra 

2. července 2010 - Varhanní koncert v kapli sv. Jana Nepomuckého, Radek Rejšek

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

11. - 15. 7 2010 - šermířská vystoupení skupiny Pernštejni z Pardubic

31.7., 1.8. 2010 – skupina historického šermu Grex Sever Liberec

12. srpna 2010 - studentský pěvecký sbor Cum Dekore

14.- 22.8. 2010 - soubor Queentet pod vedením Lukáše Pelce

18. 8. - dívčí sbor Dulcia Carmina

19.8.2010 - Duchcovský pěvecký sbor taktovkou Šárky Gauseové

Vánoce 20  1  0  

12. prosince -  Vánoční zpívání Dívčího sborečku turnovského skautského střediska

18. prosince - Vánoční koncert písní a árií

24. prosince - Zeffiro Torna - Vánoční odpoledne

26. prosince - Musica Fortuna - Svatoštěpánské zpívání

28. prosince - Byla cesta, byla ušlapaná

(Zdroj: Výroční hodnocení správy hradu)

► STÁTNÍ ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
Kastelán: Jiří Holub

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. 

Rok 2010 byl pro Rohozec v mnohém významný. Funkce se ujal nový kastelán a od  poloviny dubna byla 

otevřena nová expozice.  
Expozice:

Státní  zámek Hrubý Rohozec byl  několik  desetiletí  znám svou expozicí  vývoje šlechtických interiérů  od 

16. do  počátku  20. století.  Nově  uspořádané  interiéry  zámku  jsou  zařízeny  tak,  jak  podle  dobových 

dokumentů vypadaly ve 40. letech minulého století, kdy byly obývány posledními majiteli z rodu Des Fours  

Walderode. 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,  ale  např.  původní  lavice  z  kaple  Nejsvětější  Trojice  byly  nalezeny  až  ve  Valašských 

Klobúkách.  Prohlídka začíná už ve  sklepení,  které  dosud nebylo  pro návštěvníky otevřeno.  První  patro 

zámku sloužilo především pro salony, knihovnu, jídelnu a pokoje dospělých členů rodu, v druhém patře se 
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nacházely dětské pokoje a pokoje pro hosty.  Expozice je také doplněna spoustou dobových fotografií a věcí  

denní  potřeby.  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.

Nevoli mezi některými návštěvníky i Turnováky vyvolal fakt, že členové rodu Walderode, zejména synové 

Vladimíra Mikuláše Des Fours inklinovali k fašismu a expozice tuto stránku rodové historie neskrývá. 

Prohlídkové okruhy

Rovněž prohlídkové okruhy pro návštěvníky byly s novou sezonou změněny následovně:

I. základní okruh zahrnuje interiéry v prvním patře zámku, tj. schodiště ke kapli, předkaplí, sakristii, kapli 

Nejsvětější Trojice,  malou knihovnu, velkou knihovnu, jídelnu,  zelený salon,  apartmá hraběte (pracovna, 

lovecký salon a ložnice), chodbu s náhledem na dobovou toaletu, apartmá hraběnky (salon a ložnice), před-

pokoj a hlavní schodiště. Všechny uvedené místnosti jsou bohatě zařízeny původním nábytkem, obrazy, por-

celánem a dalšími umělecky i historicky cennými předměty. 

II. doplňkový okruh zahrnuje bližší seznámení s historií a architekturou zámku před branou a na nádvoří, pro-

hlídku  středověkého  sklepení  a  dále  interiéry  ve  druhém  patře  zámku,  tj.  hlavní  schodiště,  halu  nad 

schodištěm, malou chodbu, dětskou hernu, dětskou ložnici, pokoj guvernantky, pokoj pokojské, hostinský 

pokoj pro služebnictvo, pokoj u platanu, pokoj hraběnky Augusty Gabriely, pokoj hraběnky Marie Immaculaty, 

klenutý pokoj, modrý salon, zelený pokoj, ložnici pro hosty, velkou chodbu, pokoj hraběte Karla Bedřicha, bili -

árový pokoj, chodbu k oratoři a oratoř.

Vstupné:
Vstupné v roce 2010 bylo následující:

I. nebo II. okruh výklad v českém jazyce výklad v cizím jazyce

plné vstupné 100,- Kč 150,00 Kč

snížené vstupné (děti, studenti, 
senioři nad 65 let, držitelé ZTP)

70,- Kč 120,00 Kč

rodinné vstupné 300,- Kč Není poskytováno

spojené okruhy (I. + II. okruh) výklad v českém jazyce výklad v cizím jazyce

plné vstupné 150,- Kč 230,00 Kč

snížené vstupné (děti, studenti, 
senioři nad 65 let, držitelé ZTP)

120,- Kč 170,00 Kč

rodinné vstupné 400,- 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 2010 se na zámku uskutečnilo 42 svatebních obřadů.

( Zdroj: internetové stránky Státního zámku Hrubý Rohozec, matriky a NPÚ).

► STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV SEMILY, PRACOVIŠTĚ TURNOV, ALEJ LEGIÍ 520
Ředitel archivu: PhDr. Ivo Navrátil
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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.

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 spol-

ků v rámci této obchodní společnosti. 

V     roce 20  1  0 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 40 evidovaných členů a v roce 2010 uspořádal celkem 14 veřejných koncertů, z toho 4 v Turnově, dále 

uskutečnil Tříkrálový koncert v Libuni,  jarní koncerty ve Světlé pod Ještědem, Lomnici a Kopidlně,  tradiční 

zahájení Dvořákova Turnova a Sychrova u pamětní desky na nádvoří zámku, provedení Hubertské mše ve 

Smržovce a v Bozkově a další vystoupení. Kromě toho podnikl tématický zájezd na Domažlicko. V Turnově 

to bylo především v rámci adventního koncertu na Střelnici a provedení Rybovy České vánoční mše Hej, mi-
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stře na náměstí na závěr rámci vánočních trhů. Kromě této bohaté činnosti se sbor připravoval na velký vý-

roční koncert k nadcházejícímu 150. výročí sboru, který oslaví zároveň provedením Dvořákových svatebních 

košilí  v závěru Dvořákova Turnova a Sychrova,  kdy bude kantáta provedena s Hradeckou filharmonií a 

hosty.

► TURNOVSKÉ DIVADELNÍ STUDIO

Mgr. Petr Haken, vedoucí souboru

Každoroční velkou akcí, pořádanou TDS, je divadelní přehlídka Modrý kocour. V roce 2010 se uskutečnil 

"polokulatý" 15. ročník a zúčastnilo se ho 26 souborů z celé České republiky a z Polska. Kromě toho připravil 

soubor úspěšnou premiéru hry Tom podle Marka Twaina a připravoval další dvě hry Příběh západní čtvrti a 

Poutníci v dešti.

► DECHOVÁ HUDBA TURNOVANKA

Mgr. Jindřich Bada, dirigent

V roce 2010 měla Turnovanka 17 evidovaných členů a spořádala celkem 24 veřejných vystoupení. Byla to 

hlavně pravidelná Posezení při dechovce v hasičárně na Daliměřicích (celkem 12), která mají stálé a bohaté 

publikum. Dále účinkovala v Turnově na Vánočních trzích na náměstí, dále na přehlídce dechových hudeb 

na Všeni a v Desné, samostatné vystoupení měla v Liberci, v Havlovicích, Rumburku, Tanvaldě a také v ně-

mecké Pirně. Spoluúčinkovala v Kadani (Kadanická šlapka),  na Rohozci při Pivních slavnostech,  na Vo-

lanickém slunovratu a dalších místech.

► HITMAKERS

Jiří Brodský, vedoucí souboru

Skupina rockového zaměření má čtyři členy a v roce 2010 účinkovala na následujících akcích:

-  26. června - Klášterské pivobraní

-  17. července - Slavnosti Svijanského piva

-  15. srpna - Bleskový festiválek Povodně 2010 v Solci

-  4. září - Pivovarské slavnosti Holba Hanušovice

Skupina se dále podílela na natáčení CD Luboše Odháněla.

► PRANIC

Alena Tomášová, Mgr. Ondřej Halama, zástupci souboru

Kapela  Pranic  fungovala  šestým rokem  a  za  dobu  své  existence  se  dostala  do  povědomí  nejen  na 

Turnovsku.  Má 5 členů: František Tomáš – kytara, Alena Tomášková – 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
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- Funk Corporation, vedoucí Ing. Lukáš Masopust

- Hottentot, vedoucí Lukáš Václavík

- Turnovské orchestrální sdružení

► NOTHINGHAM

Pavel Mlejnek, vedoucí kapely

Rocková kapela Nothingham existuje v Turnově 15 let a v roce 2010 měla 5 členů. V Turnově je dobře zná-

ma a reprezentuje město i jinde. K vystoupením patřily například festivaly: Rubbish Fest 2010, Hexes without 

Hedges, koncert  na Střelnici v rámci Domácí scény,  s kapelou Tam dole tma, v libereckém baru Černý 

panter a další.

► FUNK CORPORATION

Ing. Lukáš Masopust, vedoucí kapely

V roce 2010 uspořádala kapela celkem 13 vystoupení a vlastní festival Funkin'6 v atriu muzea v Turnově. 

Kapela měla celkem 10 členů. V uvedeném roce Funk Corporation  vystoupila např. na Rychta festu v Mladé 

Boleslavi, 3x v pražských klubech, hrála na plese Metropolitní univerzity v Praze a při dalších akcích. Zú-

častnila se rovněž benefičního koncertu ve prospěch postižených povodněmi Pomáháme jazzem.

► TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ

Jan Lochman, předseda spolku, Ondřej Útrata, dirigent

V roce 2010 mělo sdružení 18 stálých členů, pro různé příležitosti a výpomoci hrál v komorním obsazení 

nebo naopak přizval k účinkování hosty.  Uspořádal celkem 9 veřejných vystoupení, v Turnově to byly zejmé-

na dva adventní koncert na Střelnici, koncert pro seniory, Vánoční trhy na náměstí Českého ráje, dále samo-

statný  koncert  ve  Vědecké  knihovně  v  Liberci,  vystoupení  v  Železnici,  Libuni,  Roprechticích a  Dolním 

Hanychově.

(Zdroj: Výroční zpráva agentury a jednotlivých kapel)

► SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA
Předseda Otakar Grund 

V roce 2010 měl Spolek celkem 392 členů, a to v pobočce Turnov, Praha a samostatně má i zahraniční členy 

– z toho 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 propagovat 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 se subjekty podobného zaměření – Pekařovou společností Českého ráje, Městskou knihovnou Antoní-

na Marka, Konfederací politických vězňů atd. Náročnou, ale úspěšnou akcí byly již tradičně Letní koncerty na 

Hrubé Skále. Spolek se pravidelně účastnil také slavnostního vítání občánků do nového života, pořádaného 

městským úřadem, a odměňování nejúspěšnějších absolventů turnovských základních škol. Spolkový ča-

sopis Náš Turnov dosahoval dobré kvality a zájmu čtenářů. V roce 2010 vyšla další 2 čísla. 

Hlavní akce v roce 20  1  0:  

9. ročník Letních koncertů vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále (červenec - srpen, Adamusovo 

trio, Jakub pustina, Žesťové sexteto České filharmonie, Musica Fortuna)

Zájezdy a výlety:
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leden –  výlet z Rozumova na Průchody do Klokočí

březen - poznávací zájezd do Prahy, prohlídka senátu, výstava o T.G.Masarykovi

duben - Klášter u Mnichova Hradiště

červenec - procházka k Zrcadlové Koze, sjezd na raftech z Malé Skály

               - vysvěcení zvonů na Hrubé Skále

září – poznávací zájezd do Dvora Králové, Kuksu, hradu Pecka a na přehradu Les Království

       -  výlet do Železného Brodu

Z besed a přednášek:

Jiří Urban - Korunovační klenoty

Muzeum Českého ráje - Kamenářský dům a expozice kamenářství

Beseda s filozofem PhDr. Janem Šolcem

Beseda se senátorem a historikem Jaromírem Jermářem

Společné setkání rodáckých spolků severovýchodních Čech v Turnově

(Podle závěrečné zprávy výboru SRPT za rok 2010)

► PEKAŘOVA SPOLEČNOST ČESKÉHO RÁJE
Sídlo společnosti: Skálova ul. 71, Turnov

Předseda společnosti: Mgr. Karol Bílek, Literární archív PNP, Staré Hrady u Libáně

Jednatelka společnosti a pokladník - Jitka Petrušková, Muzeum Českého ráje Turnov                    

Občanské sdružení s kulturně vzdělávacím programem v oblasti historie mělo v roce 2009 95 členů z celé 

republiky i  ze  zahraničí,  z toho 8 kolektivních,  na příklad muzea a středních školy,  i  Městská knihovna  

Antonína Marka v Turnově a Spolek rodáků a přátel Turnova. Společnost byla nadále kolektivním členem 

Sdružení historiků ČR. 

25.června 2010 se sešla slavnostní valná hromada ke 20 letům obnovené činnosti s návštěvou Hrubého 

Rohozce, Jenišovic a Dlaskova statku. Řádná valná hromada se konala 27. února a udělila   Cenu Josefa 

Pekaře, určenou na podporu vědecké práce mladých badatelů (do 35 let), cenu získala Šalamounova práce 

Z dějin Ostravska.

Zájezdy, přednášky a další   činnost v roce 20  1  0:  

1. Zájezd do polné - 23.5.2010

Zájezd Od Jizery k Labi - opomíjená historie středních Čech  -25.9.2010

2. Přednášky proběhly dvě - Spor Turnova s vrchností - 27.2. 

                                        - 140. výročí narození J. V. Šimáka a J. Pekaře

3. Ve spolupráci s Muzeem Mladá Boleslav byl uskutečněn seminář o práci archeologa Dr. Josefa Turka

(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 2010 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 
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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 2010 to byly pře-

devším akce na Dlaskově statku. S činností Spolku souvisí i vydávání propagačních materiálů, které prezen-

tují tradiční lidová řemesla a jejich tvůrce na veletrzích cestovního ruchu, v informačních střediscích regionu 

a v příhraničních oblastí apod. Kromě toho Spolek spolupracuje s dalšími organizacemi podobného zamě-

ření, jako je Pekařova společnost Spolek rodáků a přátel Turnova a podobně.

Hlavní akce v     roce 20  1  0:  

20.února – Masopust na Dlaskově statku

3. dubna - Velikonoce na Dlaskově statku

29. - 30.května  - Staročeské řemeslnické trhy, XVI. ročník

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 2010 měl evidováno 120 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 2010 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.

(Zdroj: Výroční zpráva Jednatele Spolku)

► 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. Po celou dobu svého trvání souboru byla domi-

nantní práce pro děti a s dětmi. Právě jim byly určeny nastudované pohádky, které jim mnohokrát hráli i mla-

dí 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 je každoroční pořádání regionální loutkářské 

přehlídky pro Liberecký kraj a Český ráj TURNOVSKÝ DRAHOKAM, která měla letos jubilejní 20. ročník 

spojený s výstavou a dalšími propagačními akcemi. Od loňského roku úspěšně pokračovala akce První lout-

kové železniční divadlo, kdy byly hrány pohádky v rámci jízd Parním vlakem Českým rájem.

Hlavní akce roku 20  1  0:  
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18. - 21. března 2010 - Turnovský drahokam

červenec - srpen - Loutkáři dětem, cyklus nedělních pohádek na Hrubém Rohozci

červenec – srpen – První loutkové železniční divadlo

září – prosinec – Nedělní pohádky

(Zdroj: Výroční zpráva Spolku)

► O. S. ČMUKAŘI
Loutkové alternativní divadlo Čmukaři funguje jako samostatné občanské sdružení

Vedoucí souboru: Jaroslav "Motýlek" Ipser                                                                                   

V roce 2010 měl soubor 5 členů a vstoupilo do "polokulaté" do 35. sezóny své činnosti. Během roku soubor 

sehrál  neuvěřitelných 63 představení po celé republice, tradičně na Turnovském drahokamu, Loutkářské 

Chrudimi, kde  získali  Cenu  za  všestranné  herectví  a  Cenu  za  autorskou  inscenaci  Za  každým rohem 

jeskyňka. S touto inscenací dále hostovali na prestižní přehlídce Přelet nad loutkářským hnízdem v Praze a 

na 79. ročníku Jiráskova Hronova. Členové souboru také působí v porotách regionálních přehlídek, ale i v 

odborné radě pro loutkové divadlo při IPOS ARTAMA při Ministerstvu kultura ČR.

(Zdroj: Výroční zpráva Spolku)

►KRUH PŘÁTEL HUDBY TURNOV 
Předsedkyně: Jana Zajícová

Zřizovatel: Kulturní centrum Turnov, s.r.o., jednatelka: Mgr. Eva Blažková, MgA. Lukáš Hajn

Předsedkyně KPH: Jana Zajícová , jednatelka: Dana Feštrová

Dobrovolné sdružení zájemců o klasickou hudbu, které připravuje ve vlastní dramaturgii a za spolupráce 

s Kulturním centrem Turnov, s.r.o., každoročně pořádá cyklus 8 - 10 koncertů. Výbor sdružení má celkem 9 

členů, v roce 2010 bylo 76 abonentů + studenti (19 přenosných abonentek). Sezóna 2009/2010 byla  44.

V roce 20  1  0 se uskutečnily následující koncerty  :

leden      -   Vita Caroli 

únor        -   Pěvecký sbor Carmina Turnov                                                                   

březen    -    Epoque Quartet                                               

duben     -    Já Turbadúr - Vítězslav Vít

květen     -    Syrinx - Humor v hudbě

září          -    Klenoty české hudby - Musica dolce Vita

říjen         -    Od renesance po spirituály - Gentlemen Singers

listopad    -    Houslový recitál Ivana Ženatého

prosinec   -    Ave Maria - Komorní orchestr Qattro 

Rozpočet sezóny byl cca 140 tisíc korun, z nichž  44.000,- činil příspěvek Města, 10.000,- příspěvek Nadace 

Českého hudebního fondu, část byla hrazena ze zůstatku z minulých let a sponzorských darů, které se opět 

vlivem krize a generační výměny ve vedení podniků drasticky snížily na třetinu hodnot obvyklých v minulých 

letech. Ceny abonentních 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 hudební výchovy Evy Lédlové. Kromě vlastní přípravy koncertů se dva členové výboru 
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zúčastnili celostátního setkání Kruhů přátel hudby, které se konalo v květnu v Uničově.

(Zdroj: Výroční zpráva Spolku)

► 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 mezinárodní interpretační dílny mladých pod vedením zná-

mých a uznávaných lektorů, které vznikly z podnětu jednatele Kulturního centra pana Feštra a v roce 2010 

načaly druhou desítku ročníků. V roce 2007 přistoupil spolek ke spolupráci s profesionální agenturou České 

doteky hudby, která řídí velký Dvořákův festival i v jiných městech a pomůže spolku hlavně s financováním a  

propagací  Dvořákova Turnov a Sychrova. Tato spolupráce přináší také určité rozpory, zejména ve finan-

cování a politizaci festivalu, vyvolanou financováním festivalu.

Dramaturgická část festivalu byla pro Turnovsko trochu chudší, byla vlastně přestávkou mezi velkými koncer-

ty s  Hradeckou filharmonií  (2009 -  Stabat  Mater,  na rok 2011 se chystala  kantáta  Svatební  košile). In-

terpretačních dílen se zúčastnilo 40 frekventantů z českých hudebních škol, 6 děti z Idar Obersteinu a 2 z 

Niesky.  Lektory 11. ročníku byli Michyio Keiko a Alexandr Proklov – zpěv, Jana Turková, Jaroslava Pěcho-

čová  a Jaroslav Šaroun – klavír, Dagmar Zárubová – housle.

Nejvýznamnější akce roku 20  1  0:  

-  12. června - Slavnostní zahájení festivalu u Dvořákovy pamětní desky na Sychrově, komorní koncert v 

galerii zámku

16. - 19. června - Mezinárodní interpretační dílny mladých. V rámci dílen se dále konaly:

- 16. června - zahájení dílen v divadle v Turnově, koncert Gli Archi di Praga 
- 17. června  - lektorský koncert v galerii Muzea Českého ráje, Michiyo Keiko, Jaroslav Šaroun 

- 18. června - II. lektorský koncert - Dagmar Zárubová, Jana Turková

- 20. června - tradiční závěrečný koncert frekventantů v turnovském divadle

(Zdroj: Výroční zpráva Spolku)

► SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MUSICA FORTUNA, O.S.
Předseda: Václav Zajíc, dirigent: Vítězslav Čapek 

V roce 2010 měl sbor 35 členů a uskutečnil 17 veřejných vystoupení, především v Turnově a okolí.

Z akcí   uskutečněných v roce 2010  :  

březen -  vernisáž v Muzeu Českého ráje

červen - letní koncert v Městském divadle v Turnově

            - slavnosti lípy v Tatobitech

říjen – koncert ve Velkých Bílovicích

listopad - rozsvícení vánočního stromu v Jeřmanicích

prosinec  - adventní koncerty v Městském divadle v Turnově, v Libuni, Světlé pod Ještědem, v Čisté u Horek

                - tradiční vánoční zpívání na Valdštejně
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(Zdroj: Výroční zpráva Spolku)

► TANEČNÍ A POHYBOVÁ ŠKOLA ILMA TURNOV
Trávnice 902, Turnov, Mgr. Ilona Šulcová 

Škola na Turnovsku dlouhodobě pořádá velké jarní kurzy tance a společenské výchovy, pokračovací taneční  

určené absolventům jarních kurzů,  taneční pro dospělé,  dále  provozuje vlastní  taneční školu pro děti  a 

dospívající. V rámci Českomoravské taneční organizace, která má 180 registrovaných členů, patří kvalita-

tivně k první pětici. V roce 2010 měla škola zhruba 1000 frekventantů v několika kategoriích: Street Dance – 

Hip Hop, Disko Dance, Break Dance, Electric Boogie, Disko Show, ale i tanečním žánrům R&B, břišní tance,  

a podobně .Taneční a pohybová škola ILMA se může pochlubit nejen tituly mistrů České republiky, ale i mi-

strů světa. V roce 2010 to bylo na Preciosa World Dance Latino Festival Babylon 2010i:

- 2x titul Mistra světa v kategorii dospělých - vystoupení "Piano" a "Street Latino"

- 1x Mistr světa juniorů - skladba "Call me"

- 2x Mistři světa v dětských kategoriích - "Gypsy"  a "Nekonečná žlutá" 

- kategorie nejmenších (mini Kids) - skupinové skladby "Pojďte tancovat" a "Kočičí bál"

- Latino show sólo - Daniel Zikmund

- párová show Merenque a Bachata - Daniel Zikmund a Tereza Zahradníčková

Významnou akcí školy bylo galapředstavení Zlatý večer mistrů, které se uskutečnilo na Střelnici 19. prosince 

2010. Škola spolupracovala s Městem např. na Vánočních trzích, I. Městském plese a na dalších akcích.

(Zdroj: zpráva p. Šárky Salabové)

► FOTOKLUB SAFÍR TURNOV, O.S.                                                                  
V Klubu stojí tříčlenná rada:  Břetislav Jansa, Zdeněk Pilař, Pavla Slámová

Celkem má Klub asi 20 členů a spolupracuje s dalšími fotografy a kluby po celé republice. Fotoklub je 

spoluzakladatelem KONTAKTU - sdružení fotografů Euroregionu Nisa.  Členové klubu každoročně uspořá-

dají kolem 40 výstav, z toho v Turnově pravidelně v galerii Safír, U Zlatého beránka,  v galerii Granát, dále  v 

Liberci, Jablonci nad Nisou i v zahraničí včetně našich partnerských měst. V loňském roce byl vyhlášen 18. 

ročník soutěže Zemský ráj, který probíhal v letošním roce.

► PĚVECKÝ SBOR CARMINA PŘI ZUŠ TURNOV
Dirigent: 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 pod vedením Ladislavy Grandové. Ve sledovaném roce působilo v těchto 

sborech celkem asi 80 dětí. Třicetičlenná Carmina 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 Ně-

mecku, ale také ve Francii a Maďarsku. Několikrát se účastnil adventního zpívání v Betlémské kapli v Praze.
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► DÍVČÍ DIVADELNÍ SPOLEK DÓRA, "D" KLUB
Vedoucí: Dagmar Landrová

V roce 2010 a několika minulých letech není aktivní divadelně, ale jako pořadatel "D klubu", večerů s 

významnými osobnostmi. Obvykle se konají 3 večery ročně, v roce 2010 to byl s M. Písaříkem a I. Klímou.

Dále v Turnově působily nově založené kapely a uskupení:

► 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 tře-

tím 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 2010:

únor – benefiční koncert pro Haiti

červen – čajový dýchánek Přepeře

            -  koncert se skupinou Ploy na Střelnici

červenec – park Ostrov v Semilech

srpen - Střížovické hudební dostaveníčko

          - Benefice pro Audabiac, Nová Paka

září - Gymplfest Turnov 2010

říjen – benefiční koncert pro Frýdlant

l

► 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 2010 se 

zde konaly dva cykly akcí: Přírodní koloběh roku (4 setkání) a Strom života.
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Další spolky a zájmové organizace

► ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 

Základní organizace 1, sídlo: Čapkova 789, 511 01 Turnov

Předseda: Ladislav Šic, ul. Dr. Honsů

Tato bezpříspěvková organizace sdružuje chovatele králíků, hrabavé a vodní drůbeže - 39 členů, dále ovcí a 

koz, okrajově i chovatele holubů, cizokrajného ptactva a psů společenských plemen. 

Chovatelskou zálibu  provádí každý  člen ve svém chovatelském  zařízení, ale  vyvrcholením  činnosti  jsou 

výstavy. Činnost se soustřeďuje do chovatelského areálu a kryté haly v Turnově, U zastávky ČD Turnov - 

město.

 

► ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ - MÍSTNÍ ORGANIZACE TURNOV

Sídlo: Kinského 383, předseda: Vladimír Müller, Lidická ul.

Místní organizace měla ve sledovaném roce 340 řádných členů, z toho 28 členů do 18 let.

Revír tvoří hlavně  toky  Jizera, Libuňka a Stebenka, dále Vazovecký potok, Veselka, včetně nádrží Roudný, 

Vražda, Jinolice a  Modřišické rameno.

► KLUB PŘÁTEL ŽELEZNIC ČESKÉHO RÁJE

Předseda: Josef Semecký, jednatel: Ivan Novák 

Jedná se o občanské sdružení, které vzniklo v roce 1993 a jehož cílem je záchrana a renovace historických 

kolejových vozidel, propagace železnic v českém ráji a jízdy s historickými vozidly po tratích českého ráje a 

sítě SŽDC, s.o.  Klub se zasloužil o renovaci a zprovoznění lokomotivy Litovel 310.0134, která v roce 2010 

"účinkovala" při jízdách pro děti, zahájení turistické sezóny a dalších akcích.

► Český kynologický svaz, základní organizace č. 374 (cvičiště Na Lukách)

► Cech brusičů a rytců drahých kamenů

► Český svaz včelařů

► Český zahrádkářský svaz

► Česká gemologická asociace

► Česká numismatická společnost

► Klub filatelistů Český ráj Turnov

► Klub lodních modelářů Turnov

► Klub vojáků v záloze

► Turnovský radioklub

► Městský útulek pro psy na skautském ostrově

► Modelářský klub AVIATIC CLUB

► Myslivecké sdružení Vesecko

► Myslivecké sdružení Malý Rohozec
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► Myslivecké sdružení Valdštejn

► Ochrana Klokočských skal 

► Triga klub

► Sdružení českých fotografů z Turnova a Hejnic

► Konfederace politických vězňů

► Občané pro udržitelný život

► Společenství Čechů Českého ráje

► Sdružení občanů Nudvojovic

► Klub podnikatelů Turnovska

► Svaz autoopraváren České republiky
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VIII. 

ZDRAVOTNICTVÍ 

A SOCIÁLNÍ PÉČE 20  1  0  
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Kalendárium

Změny nemocenského pojištění nebyly od 1.1.2010 tak razantní jako v loňském roce, kdy se měnil 
celý systém, ale přece:

– zavedení jednotné procentní sazby pro výpočet denní výše nemocenského ve výši 60%

– výše ošetřovného byla stanovena rovněž na 60%, ale zároveň byla zavedena třídenní karenční lhůta,  

tedy dávka je vyplácena až od 4. dne, a to maximálně 9 dní, resp. 13 dní u osamělých rodičů.

– snížení zápočtu výdělku pro stanovení denního vyměřovacího základu u peněžité pomoci v mateřství ze 

100 na 90%

– snížení procentní sazby pro výpočet peněžité pomoci v mateřství ze 70 na 60%

Poplatky za lékařskou péči zůstaly přes všechny diskuse k 1.1.2010 stejné, uvažuje se o zvýšení poplatku za 

pobyt v nemocnici ze 60 na 100 korun denně.

Zato sociální dávky se změnily, většinou směrem dolů, značně, a to v následujících oblastech a dáv-
kách:

– porodné ze  17.760,- Kč na 13.000,- Kč

– rodičovský příspěvek ("mateřská")

– přídavek na dítě 

– životní minimum

– dávky pěstounské péče 

– změny v důchodovém pojištění

– vdovský/vdovecký důchod 

– systém vyplácení invalidního důchodu

– podpůrčí doba v nezaměstnanosti a výpočet podpory 

– příspěvek na provoz motorového vozidla pro postižené občany

Konkrétní změny jsou popsány v kapitole I. Průvodce rokem 2010.

► Od května 2009 funguje Fond pro podporu sociální oblasti, který měl na rok 2010 přiděleno 900 tis. 
Kč. Finanční částky byly rozděleny ve dvou kolech výběrového řízení takto:
První kolo proběhlo v březnu a bylo v něm rozděleno 630 tisíc korun:

1.Svaz zdravotně postižených civilizačními chorobami Turnov …… 6.000,- Kč 

2. FOKUS Turnov…………………………………………………….. 160.000,- Kč 

3. 1. turnovská chráněná dílna……………………………………… .  20.000,- Kč 

4. Centrum pro rodinu – Náruč……………………………………… 160.000,- Kč 

5. Zdravý zoubek Liberec……………………………………………... 10.000,- Kč 

6. Slunce všem…………………………………………………...…….. 50.000,- Kč 

7. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje……......….. 20.000,- Kč 

8. Junák Turnov ………………………………………………………...... 8.000,-Kč 

9. Oblastní charita Červený Kostelec…………………………………  10.000,- Kč 
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10. Most k naději……………………………………………………….. 166.000,- Kč 

11. Městská knihovna A. Marka Turnov………………………………  20.000,- Kč 

Druhé kolo proběhlo v září a byla rozdělena částka 220 tisíc korun:

1. Svaz zdravotně postižených civilizačními chorobami Turnov …… 4.000,- Kč 

2. FOKUS Turnov……………………………………………………..  105.000,- Kč

3. 1. turnovská chráněná dílna …...……………………..……………. 25.000,- Kč

4. Centrum pro rodinu Náruč………………………………………….. 50.000,- Kč

5. Slunce všem .................................................................................15.000,- Kč

6. Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Liberec ......... 15.000,- Kč

7. Junák Turnov……………………………………..…………………..   6.000,- Kč

►  12. dubna proběhlo v multimediálním sále Krajského úřadu slavnostní předání šeků ze sbírky Po-
zvedněte slabé. Dostalo se i na dvě turnovské organizace – Občanské sdružení Slunce všem a Cent-
rum pro rodinu Náruč, o.s.  Samotná sbírka probíhala v červnu a prosinci loňského roku v osmi městech 

Libereckého kraje. Turnov byl s výtěžkem 49.700 korun druhým nejúspěšnějším (nejlepší byl Liberec, kde se 

vybralo 76.500).  Sbírku pomohlo realizovat 450 dobrovolníků a 15 škol, pomohly také dárcovské SMS. Do 

Turnova se dostalo celkem 50 tisíc korun, a to 27.900,- Kč pro  Občanské sdružení Slunce všem a 21.800,- 

Kč dostalo Centrum pro rodinu Náruč, o.s. Další, 8. ročník začal v červnu 2010. Opět se ho zúčastnili turnov-

ští gymnazisté, kteří pomohli vybrat na sbírku skoro 30 tisíc korun.

►  V polovině dubna se uskutečnil již tradiční cyklus akcí Patříme k sobě, pořádaný Podkrkonošskou 
společností přátel zdravotně postižených. 13. ročník festivalu proběhl v Turnově ve dnech 15. - 16. dubna 

v Biu Ráj a Kulturním centru Střelnice. Náš Fokus zastupovala kapela Jana Zajíce a country tance.

► Strom splněných přání opět fungoval zásluhou paní Vladimíry Parákové v restauraci U muzea ve 
Skálově ulici.  Pro dárce bylo připraveno 150 přání vánočních dárků pro děti z dětských domovů, hlavně  v 

Libereckém kraji. V rámci republiky se do akce zapojily velké obchodní domy (např. centrum Olympia Mladá 

Boleslav), organizace (zejména  Armáda spásy a Azylové domy) a také známé osobnosti české kultury - Ilo-

na Czáková, Ivana Gottová, Michaela Kuklová. A nejčastější přání? Zde jsou:

Discman 

Rádio s CD 

Stříbrné šperky 

Oblečení (mikiny, džíny, svetry) 

Kosmetické balíčky 

Videokazety 

Počítačové hry 

Kolečkové brusle 

Kočárky pro panenky 

Fény 

Fotoaparáty 
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Objevila se i kuriózní přání, například: Labyrint pro křečka (klec, kolotoč, domeček, krmítko), co největší ko-

čárek pro panenky, černý pejsek s píšťalkou (Bobík – pes na píšťalku), porcelánová panenka,  třípatrové vy-

bavené pouzdro, relaxační pytel na sezení ... 

► V roce 2010 byl proveden  Mimodotazníkový průzkum sociálních služeb, navazující  na loňskou 
analýzu Bc. Markové. Průzkum provedla  předsedkyně  Podrkonošské společnosti přátel zdravotně posti-

žených Jaroslava Boudná, jednatelka. Šetření se zúčastnili  klienti  Terezy,  Sociální služby Semily, Centra 

zdravotně postižených, Fokusu a 6 od jiných neuvedených poskytovatelů sociálních služeb. Výsledky tohoto 

šetření jsou zajímavé jako pohled současníků na otázky týkající se sociální politiky v našem regionu:

1/ spokojenost s poskytováním služeb

–  92% respondentů bylo spokojeno, 8 nespokojeno nebo neví

2/ Jaké sociální služby v regionu nejvíce chybí

–  podpora samostatného bydlení a chráněné bydlení (81,8 % odpovědí)

–  odlehčovací služby 

–  osobní asistence

–  domovy pro zdravotně postižené s celoročním provozem

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 2010 nemocnice poskytovala péči na sedmi lůžkových odděleních a v odborných ambulancích, jejich 

struktura se sice v průběhu roku zásadně neměnila, avšak byly již v dohledu zásadní změny, které nemocnici 

potkaly - ta špatná byla rozpad týmu gynekologicko - porodnického oddělení, ke kterému došlo v prosinci  

2010 a který ohrozil i práci dalších oddělení a ambulancí. Tou dobrou změnou byla dodatečná dohoda s VZP 

o provádění operací velkých kloubů v Turnově od pololetí 2010. Významnou celostátní akcí bylo rozšíření 

preventivních  programů  v  oblasti  kolonoskopie  a  obezitologie. Současná  struktura  lůžkového  fondu  k 

31.12.2010 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
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Celkový počet lůžek se v části akutní i následné péče zůstal stejný se stavem ke konci minulého roku. O pa-

cienty, kterých se tu ročně vystřídá kolem 6 500 pacientů, se staralo celkem průměrně 354 zaměstnanců.

Personalistika:

V roce 2010 měla Panochova nemocnice 354 zaměstnanců (přepočtených), z toho 45 lékařů, 139 včeo-

becných zdravotních sester a porodních asistentek, 78 osob ostatního zdravotnického personálu, 25 tech-

nicko-hospodářských pracovníků a 58 provozních zaměstnanců.

Vedoucí pracovníci  Městské nemocnice Turnov k 31.12.2010:

Jednatel – Ing. Tomáš Sláma

Náměstek LPP – MUDr. Martin Hrubý

Správce – Martin Sedlák

Hlavní sestra – Bc. Eva Krejčí

Vedoucí administrativy – Ing. M. Dobešová  

Primáři a vrchní sestry oddělení:

Interní – MUDr. J. Tomášek, M. Kučerová

Chirurgické – MUDr. D. Berndt, Bc. M. Mazurová

Gynekologicko-porodnické – MUDr. A. Mikl, Bc. I. Hašková

Anesteziologicko-resuscitační – MUDr. J. Patka, M. Nováková

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

Poměrně stabilizovaná oddělení umožnila následující výsledky ve využití lůžek:

Obložnost 2007 2008 2009 2010 
akutní lůžka 79,5 74,5 76,32 88,6 

lůžka NP 97,5 99,2 88,2 98,2 

celkem 83,1 79,7 76,3 75,8 

Ošetřovací doba 2007 2008 2009 2010 

lůžka akutní 5,7 5,4 6,6 6,4 

lůžka NP 31,5 31,1 36,8 29,9 

V roce 2010 se v turnovské porodnici narodilo 436 dětí, což je cca o 9% méně než předchozím roce. Stoupl 

však podíl turnovských rodiček: 
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rok 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Počet porodů 436 478 498 471 429 424
Turnov 44,20% 36,8% 35,3% 34,6% 41,00% 41,27%

Lomnice n. P. 6,10% 4,8% 5,2% 6,4% 4,00% 4,25%

Semily 6,80% 9,8% 9,0% 10,0% 10,30% 9,67%

Jablonec n. N. 8,00% 8,6% 7,0% 10,2% 10,30%     12,5%

Liberec 10,10% 16,1% 10,2% 10,4% 14,20% 14,39%

Jičín 0,90% 2,1% 2,6% 2.1% 2,60%  1,89%

Mladá Boleslav 20,40% 17,4% 24,2% 20,2% 14.7% 12,97%

ostatní 3,20% 4,4% 6,6% 6,1% 2,80% 3,07%

O vývoji  a pracovních výkonech nemocnice vypovídá také počet provedených operačních zákroků, které 

zobrazuje následující graf:

V roce 2010 byl  obnoven certifikát kvality (ISO), který má dosud jen několik z 200 nemocnic v republice. 

Jednou 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 2010 vyplývá, že většina pacientů byla spokojená s lékařskou a ošetřovatelskou péčí, 

zásadní připomínky se týkaly hlavně čekací doby (několik hodin), nedostatků v úklidu, zejména ambulancí a 
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čekáren. Počet pádů klesl na 46 za rok (tj. asi o čtvrtinu) přesto je třeba se touto problematikou zabývat. V 

oblasti mimořádných událostí, jako jsou poranění spojená s výkonem, výrazně přibylo (také asi o čtvrtinu), 

avšak jejich závažnost nebyla vysoká (většinou píchnutí jehlou).

Akcí nadregionálního významu bylo uspořádání  6. ročníku Turnovských ošetřovatelských dnů na Střelnici, 

kterých se účastnilo 320 zdravotních sester z celé republiky. Další celorepublikovou akcí byla konference 

zdravotních laborantů 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 služky osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace, vyža-

duje pravidelnou pomoc jiné osoby.

- Domovy se zvláštním režimem - poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

onemocnění, chronických duševních onemocnění, 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 - Martina Miková, DiS.
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-  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

Z činnosti jednotlivých úseků v roce 2010:

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 loňského roku jsou žádosti 

o bydlení v DD Pohoda podávány přímo v zařízení, kde je vedena jejich evidence:

- přijaté žádosti o trvalý pobyt .......................................  96

- vyřízené žádosti - umístění v DPP .............................. 12

- vyřazené žádosti - úmrtí, kontraindikace ..................... 30

- vyřazené žádosti - přijetí v jiném zařízení ...................   3

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 31.12.2010 .........................................  71 (plná kapacita)

- z toho uživatelé I. stupně - lehké závislosti na péči .....   6

- z toho uživatelé středně těžké závislosti ...................... 12

- z toho uživatelé těžké závislosti ................................... 24

- z toho uživatelé úplné závislosti ................................... 29

Průměrný věk obyvatel domu je 83,3 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 2010 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).

Také v roce 2010 byly pro klienty DD  Pohoda byly připraveny kulturní a společenské akce - křeslo pro hosta, 

cestovatelský klub, Pověsti Českého ráje, hudební pořady, přednášky, tematická odpoledne, promítání doku-

mentů, tvořivé dílny a trhy ( pečení velikonočních jidášů), pravidelně probíhala páteční čajovna, dvakrát mě-

síčně mše svatá,  ergodílna, skupinové cvičení, masáže, trénink paměti a další činnosti. Zajištěno bylo také 

půjčování knih a audiokazet z městské knihovny. Novinkou byly "Čarodějnice" s rejem masek, soutěžemi a 

opékáním buřtů a zavedení "Hudební kavárny" s živou hudbou, hlavně piánem.
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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 

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

Ke konci roku 2010 využívalo těchto služeb 145 klientů.

Samostatnou jednotkou je  centrum  denních služeb Domovina. Pracovní doba je od 7 do 14 hodin, svoz 

uživatelů zajišťovalo buď auto TST nebo rodinní příslušníci uživatelů. Zde bylo postaráno o jídlo, pitný režim,  

kondiční cvičení a aktivní využití volného času uživatelů. Během roku 2010 byl počet uživatelů 16. Bohužel 

musela organizace přistoupit k ekonomickému přehodnocení služeb a zvýšit denní poplatek z 50 na 70 ko-

run.

TPS - úsek Výšinka
Dům s pečovatelskou službou na Výšince patřil 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.................................... 122 obyvatel

- počet obyvatel k 31.12.2010..............  102 obyvatel

- v roce 2010 nově přistěhováno..........    16 obyvatel

- v roce 2010 odešlo ............................      7  obyvatel ( 5 zemřelo,  2 odešli do jiných zařízení)

Průměrný věk obyvatel domu byl 76 let.

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-

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 
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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.  Ve čtyřech domech se ve sledovaném roce nacházelo  92 garsonek a 30 

bytů 1+1 pro 2 osoby.

Přehled o obyvatelích domu zvláštního určení Žižkova:

- kapacita domu ......................................... 152 obyvatel

- počet obyvatel k 31.12.2010 ...................  128 obyvatel

- v roce 2010 se přistěhovalo  ...................    14 obyvatel

- odstěhovalo se .........................................    6 obyvatel (4 do domova důchodců, 2 zpět k rodině)

- během roku zemřelo ................................    9 obyvatel

Průměrný věk obyvatel byl ke konci roku 79 let. Nabízené služby využívalo celkem 99 obyvatel domu (77 %).

Pro obyvatele domů v Žižkově ulici byly i v roce 2010 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. Díky sponzorskému daru byla zavedena kavárna, a 

to každý den od 13.30.do 15.30. hodin.

V kulturní místnosti budovy Žižkova 2047 pracoval také Klub důchodců, a to každou středu odpoledne.

Ceník nájmů a služeb v zařízeních ZSST v roce 20  1  0:  

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

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 jídla a pití 100,-/hod

Úklid a údržba domácnosti 100,- /hod.

Pobyt v denním centru Domovina 70,- / den

Nutné pochůzky (úřad apod.) 100,-/ hod.

Doprovod k lékaři, kadeřníkovi apod. 100,-/ hod.

Úklid 100,- / hod.

Praní a žehlení 50,-/ kg prádla

Nákup 100,-/ hod.

Osobní hygiena klienta 100,-/ hod.

218



(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-

dov 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 2010 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, ortoped

            - MUDr. Petr Matek, neurolog

- pomocná síla - Helena Kobrová

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  o  výlety,  návštěvy  divadel  a  jiných  kulturních  programů,  tématické 

přednášky,  besedy,  promítání,  v  roce  2010  probíhalo  pravidelně  Setkání  s  hudbou,  Křeslo  pro  hosta,  
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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 2010)

► 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 2010 tři terapeuti:  Mgr. Pavlína Vedralová, Mgr. Jana 

Sunková, Mgr. Olga Budínská a Bc. Jaroslava Trávníková. Provozní doba byla následující:

 pondělí  7.00 - 12, 13.00 - 17.00 hodin

úterý 12.00 - 15.30 hodin

 čtvrtek 7.30 - 12, 13.00 - 17.00 hodin

 pátek 7.30 - 11.00, 12.00 - 13.30 hodin 

Statistika činnosti v roce 2010:

Liberec Turnov Jilemnice Celkem

Počet nových případů 629 93 39 761

Počet vedených případů 1181 185 71 1437

Počet konzultací 6798 1079 395 8272

Počet vedených účastníků 1208 179 81 1468

Počet uzavřených případů 500 60 15 575

Případy s problematikou domácího násilí 46 14 6 66

V roce 2010 stále stoupal počet případů domácího násilí ( cca o 10%), v Turnově to bylo z 10 případů na 14 ! 

(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 
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speciální pedagožku a účetní.

Občanské sdružení Fokus Turnov, sdružení pro péči o duševně nemocné a zdravotně postižené  vzniklo  v  

roce 1994 za účelem pomoci klientům obnovit nebo znovuvytvořit pracovní dovednosti a návyky poškozené 

nemocí, nebo poskytnout rekvalifikaci a zároveň trávit společně volný čas. Finanční prostředky již od samé-

ho začátku poskytuje Městský úřad v Turnově ze svého rozpočtu. V roce 2002 se Fokus Turnov po osmi le-

tech stal členem celorepublikového Sdružení Fokus. 

Služba byla i v roce 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 2010 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 

uživatelů, 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-

chické rovnováhy. V centru Fokusu jsou provozovány činnosti uvedené v bodě 1.

Konkrétní akce v roce 2010:

-  duben 2010 - účast na festivalu „Patříme k sobě“

-  prosinec 2010 - prodej na Turnovských vánočních trzích

( Zdroj: internetové stránky a Katalog sociálních služeb)

► CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, O.S.
Statutární zástupce: Mgr. Petra Houšková

Sídlo:  Skálova 540 (budova sokolovny)

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. V roce 2010 byly pravidelně byly na-

bízeny tyto aktivity:

– dopolední setkávání maminek na mateřské dovolené
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– 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 fungují čtyři kluby: - Klub dvojčat

                                                                                   - Mimi klub

                                                                                   - Bio klub

                                                                                  - Waldorfský klub

a samostatné Centrum podpory pěstounských rodin.

Projekty realizované v roce 20  1  0  

– Jsme stále spolu - program na podporu rodiny, provoz rodinného centra 

– Přijďte mezi nás! - program na podporu rodiny, projekt klubu dvojčat 

– 4P - péče, pomoc, poradenství, partnerství - projekt na podporu pěstounské péče 

– Pro děti od pěti - volnočasové aktivity pro děti 

– Turnovská rodina - rozšíření služeb pro rodiny v Turnově 

Činnost v roce 2010 opět zahrnovala především akce pro rodiče s dětmi, jako zimní pobyt s výukou lyžování  

v Rokytnici nad Jizerou, letní táborový pobyt v Pleskotech, jarní a zimní víkendové pobyty, relaxační pobyt 

pro matky, výtvarné tvůrčí dílny, 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 2010 měla organizace více než 350 členů, což je spolu se Spolkem rodáků největší počet 

členů sdružení v Turnově. Svaz má svůj výkonný výbor, revizní komisi,  20 úsekářů a dvě dvojice, které 

navštěvují jubilanty.

Činnost v roce 2010:

Pokračovala tradice osobních gratulací jubilantům od 70 let, mladším jubilantům ( 50, 55, 60 a 65 let) zaslal  

Svaz písemnou gratulaci.  Před Vánocemi navštěvují  pověření  členové své kolegy,  kteří  se již  nemohou 

účastnit společných akcí, s malým dárkem. 

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 2010 se uskutečnily tyto zájezdy:
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– zájezd do divadla v Liberci - Sugar (leden)

– zájezd do divadla v Mladé Boleslavi - Dědeček automobil (březen)

– návštěva nové expozice na Hrubém Rohozci - rekordní návštěva cca 90 členů Svazu (květen)

– poznávací zájezd do Prahy, okruh po památkách, plavba po Vltavě (květen)

– zájezd do Babiččina údolí (červen)

– zájezd do Českého Dubu a Světlé pod Ještědem (září, pro velký zájem 2x)

– zájezd na Jizerku ( září)

– výlet po Českém ráji (říjen)

– zájezd do divadla v Liberci - Na tý louce zelený (prosinec)

Dále byl organizovány pravidelné vycházky po okolí a 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.

Poskytuje služby zejména v těchto oblastech:

- školní selhávání

- selhávání při pracovním uplatnění

- posílení právního vědomí

- narušené vztahy

- poruchy chování

Organizace působí ve spádové oblasti Libereckého kraje. Poradenství bylo poskytováno bezplatně a časově 

se přizpůsobovalo klientům – služby od 12 do 19 hodin. V průběhu roku byla zavedena také internetová po-

radna.

(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-

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-
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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

Prioritou v řešení služeb pro dospělé autisty je zřízení denního stacionáře, které bude řešeno v příštím roce.

(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)

- ve spolupráci s Cemtrem byly ozvučeny autobusy MHD

Všechny tyto služby jsou uživatelům poskytovány zdarma.

(Zdroj: Katalog sociálních služeb)
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IX.
SPORT 

A SPORTOVNÍ ORGANIZACE 20  10  
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Kalendárium
► Pro rok 2010 zůstal počet subjektů, využívajících podporu sportovní komise stejný:

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 club 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 2010 podpořilo tělovýchovnou činnost v Turnově 
částkou 5,1 milionu korun z městského rozpočtu. To je o 150 tisíc méně než v předchozím roce  (2,9 
%). Původně byla v městském rozpočtu vyčleněna také částka na mezinárodní atletický mítink 
Memoriál Ludvíka Daňka, který se ovšem nekonal a peníze byly převedeny na investice, 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 - 300 tisíc korun

2/ Provozní náklady - 3 300 tisíc korun

3/ opravy a rekonstrukce areálů - 830 tisíc korun

4/ odměny trenérů a cvičitelů mládeže - 300 tisíc korun

5/ podpora výkonnostního sportu mládeže - 300 tisíc korun

6/ rezerva - 70 tisíc korun

Jednotlivým subjektům byly z celkové částky přiděleny tyto příspěvky:

• Tělovýchovná jednota Turnov - 1.967.680,- Kč

• Tělovýchovně sportovní klub - 869.545,- Kč

• Tělocvičná jednota Sokol Turnov - 800.065,- Kč

• Atletický klub SYNER Turnov - 457.790,- Kč

• Fotbalový klub Pěnčín - Turnov - 299.330,- Kč

• Tenisový klub Turnov - 84.785,- Kč

• Klub českých turistů - 229.000,- Kč ( rekonstrukce chaty Bosna)
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• Junák - středisko Štika Turnov - 30.000,- Kč

• SKI klub Turnov - 50.000,- Kč (rekonstrukce vleku)

• Klub lyžařů Turnov - 101.420,- Kč

• TJ Orel Turnov - 7.000,- Kč

• TJ Zikuda šachy - 24.885,- Kč

• Bruslařský a hokejový klub Turnov - 56.000,- Kč

• Střelecký klub Sokol Malý Rohozec - 27.000,- Kč

• SSK Olympia - 25.000,- Kč

Ceny medailistům nebyly děleny podle nových pravidel, ale přičteny k celkové částce k rozdělení.

► Ve čtvrtek 12. února proběhlo v kongresovém sále hotelu Karel IV. slavnostní vyhlášení výsledků 
ankety Nejlepší sportovec roku 2009, tentokrát už 18. ročníku.  Anketu uspořádala opět Žlutá ponorka a 

Sportovní rada Města Turnova tradičně v pěti kategoriích. Dále byly vyhlášeni sportovci vybraní na zápis do 

Zlaté knihy osobností turnovského sportu. Za rok 2009 byli vyhodnoceni:

Zápis do zlaté knihy osobností turnovského sportu za rok 200  9  :  

1. Jaroslav CHRAMOSTA, Bruslařský a hokejový klub Turnov (člen bývalé Lokomotivy Turnov)

2. František ZIKUDA, Šachový klub Zikuda Turnov

3. Jan KAZDA, TJ Turnov, oddíl kickbox IMPACT

Nejlepší sportovec roku 2009:
1.kategorie – JEDNOTLIVCI

1.  Petr KAZDA  -  TJ Turnov, kickboxing reprezentant ČR, mistr a  vicemistr světa

2. Ing. Jakub OMA  –  TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu, reprezentant ČR

3. Pavel BUKVIC  – AC SYNER Turnov, hod kladivem

4. Ing. Michaela GOMZYK-OMOVÁ – TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu

5. Jan Kazda - TJ Turnov, AC SYNER Turnov

2. kategorie – DRUŽSTVA – A – žactvo a dorost

1. TJ Turnov, oddíl orientačního běhu - štafeta dorostu 

2. TJ Turnov, oddíl basketbalu - dorostenci U18

3. FK Pěnčín – Turnov – starší přípravka A

4. Bruslařský a hokejový klub - přípravka

5. TJ Turnov, oddíl basketbalu - žáci U14

2. kategorie – DRUŽSTVA – B – junioři a dospělí

1. AC SYNER Turnov – družstvo juniorů

2. TJ Turnov, štafeta radioorientačních běžců

3. Šachový klub TJ ZIKUDA Turnov - muži A

4. TSC Turnov, oddíl judo - ligové družstvo mužů

5. TJ Turnov, oddíl volejbalu ZIKUDA - junioři

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

1. Michaela MLEJNKOVÁ - TJ Turnov, oddíl volejbalu

2. Kateřina ČERMÁKOVÁ  - AC SYNER Turnov

227



3. Petr HAVEL - BHK Turnov + FK Pěnčín - Turnov

4. David SYROTIUK - Klub lyžařů Turnov

5. Patrik HORÁK - TJ Turnov, oddíl SOK

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

1. Adam Sebastián HELCELET -  AC SYNER Turnov

2. Jaromír MAZGAL -  AC SYNER Turnov 

3. Petra PAVLOVCOVÁ - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu

4. Daniel WOLF - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu

5. Naďa LONGINOVÁ -  TSC Turnov, judo 

4. kategorie – TRENÉR ROKU

1. Miroslav REICHL -  AC SYNER Turnov

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

3. Radek LOUDA - TSC Turnov, judo

5. kategorie – SPORTOVNÍ AKCE ROKU

1. MEMORIÁL LUDVÍKA DAŇKA 2009, 11. ročník  -  AC SYNER Turnov, atletický klub

2. MEMORIÁL MILANA KOPALA, EP na in line bruslích – Klub lyžařů Turnov

3. MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKÚ - TJ Turnov, oddíl basketbalu

4. BOXERSKÝ TURNAJ - TJ Turnov, oddíl kickboxu IMPACT

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

► 1. května se konala mezinárodní Velká cena Jablonce nad Nisou v judu v žákovské a juniorské ka-
tegorii.  Za účasti více než 150 dětí z Polska, Německa a České republiky si nejlépe vedli turnovští judisté 

Jan Pilař a Jakub Sucharda. Oba borci postoupili ve svých váhových kategoriích do finále. Honza Pilař pak 

svůj finálový boj proměnil ve zlato a Jakub Sucharda po pěkném boji obsadil druhé místo. Velmi dobré výko -

ny odvedli i Aneta Ječná (3. místo) a Dominik Colan (rovněž 3. místo).

► Tradiční květnová akce Memoriál Ludvíka Daňka, který v loňském roce vstoupil do druhé desítky roční-

ků, se v letošním roce nekonal.  Je to jistě škoda, jde o nejvýznamnější podnik v našem městě, s bohatou 

mezinárodní účastí. Nepodařilo se však sehnat dostatek peněz.

V tiskové zprávě mluvčí Memoriálu Ludvíka Daňka Jany Svobodové se uvádí:

"Důvodem odložení letošního ročníku je naprostý nedostatek finančních prostředků pro pořádání takovéto  

akce. Pořadatelé z AC SYNER Turnov v poslední době museli řešit otázku, jestli mítink uspořádat v ome-

zeném rozsahu a snížit tím kredit tohoto významného atletického mítinku, nebo letošní ročník přesunout na  

rok 2011, kdy se snad peníze podaří sehnat. Pomocnou ruku nám letos při financování 12. ročníku podalo  

hlavně město Turnov, firma SYNER a několik dalších drobných sponzorů, což na zajištění kvalitní účasti zá-

vodníků nestačí. Levnější varianta mítinku by znamenala snížení prestiže memoriálu a v žádném případě by  

potom Turnov nemohl usilovat o stálé zařazení do seriálu mítinků Evropské atletické asociace EAA. Navíc  

by se turnovský memoriál do budoucna vyloučil z možnosti pořádat jedno z kol atletické extraligy v srdci  

Českého ráje. Proto organizátoři z AC SYNER Turnov raději již nyní začali s přípravami memoriálu v roce  

2011."
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► V sobotu 19. června v podvečer se hrálo poslední letošní kolo fotbalové divize a Turnov a hrál o 
zachování divize v našem městě. Jestliže chtěli domácí i v příští sezoně hrát divizi, museli vyhrát s Novým 

Bydžovem a ještě navíc v souběžném zápase Živanic s Letohradem nesměli Živaničtí zvítězit. Obě utkání  

byla velmi dramatická, zápas Letohradu se Živanicemi dokonce skončil nerozhodně 3:3, Turnov porazil Nový 

Bydžov 2:0. FK Pěnčín-Turnov tedy v divizi zůstal,  sestoupily Živanice, Převýšov a Dobrovice.

► O víkendu 26. - 27. června probíhalo na stadionu v Táboře mistrovství republiky dorostu a juniorů. 
Turnovští nadějní atleti se blýskli skvělými výkony a získali 11 medailí, padl i nový český rekord ve 

vrhu koulí, když Jaromír Mazgal překonal hranici 66 metrů. Svými výkony si Turnovští zajistili  nominace na 

mistrovství světa v Kanadě.

Výpravu pro mistrovství světa juniorů v Kanadě rozšířil Lukáš Haloun. Na stodesítce překážek splnil limit ča-

sem 14,05 na setinu. Michal Brož doběhl třetí v čase 14,09 s za vícebojařem Adamem Sebastianem Helcele-

tem, jehož čas činil 14,07 s. Turnovští závodníci obsadili v této disciplíně tedy kompletně stupně vítězů. Tři 

zlaté medaile si z Tábora odvezl Jaromír Mazgal, ve vrhu koulí poslal své náčiní do vzdálenosti 19,49 m, v 

hodu oštěpem 58,32 m a o národní rekord se dorostenecký diskař postaral, když přehodil o 66 cm 60met -

rovou hranici a tím také o 17 cm necelý rok staré maximum.  Jan Tomeš vybojoval třetí místo na 800 m junio-

rů a bronzovou medaili získal také Vojtěch Říha ve vrhu koulí juniorů. Bronz putoval ještě k Adamovi Sebasti-

anovi Helceletovi ve skoku vysokém za rovné dva metry. Turnovští závodníci získali medaile i ve štafetách, 

nejprve v sobotu na krátké štafetě 4 x 100 m zabodovali Michal Brož, Pavel Nykl, Lukáš Haloun a Adam Se-

bastián Helcelet, když doběhli na druhém místě v čase 42,54 s a stejné kvarteto pak v neděli zvítězilo ve 

dlouhé štafetě na 4 x 400 m.

►V pondělí 28. června uspořádal atletický klub AC SYNER Turnov tiskovou konferenci s Martinem 
Koukalem,  v  rámci  které  mu  president  klubu  Pavel  Šilhán  symbolicky  předal  extraligový  dres 
turnovských atletů. Martin Koukal je českým reprezentantem v běhu na lyžích, je mistrem světa z roku 

2003, na světovém šampionátu v roce 2005 byl třetí, má také bronzovou medaili z olympijských her ve Van-

couveru 2010. Martin Koukal společně se svým tréninkovým partnerem Alešem Razýmem podpořili jako zá-

vodníci AC SYNER v sobotu 3. července na třetím kole atletické extraligy v Pardubicích. 

► Bohaté červnové zážitky a úspěchy doplnili ještě na konci měsíce bratři Jan a Petr Kazdové.   V 

pražské sportovní hale Slavie se uskutečnilo mistrovství České republiky ve full-contactu. Jan Kazda soutěžil 

ve váze do 91 kg a Petr ve váze do 86 kg. Jan Kazda z turnovského IMPACTu ve své kategorii zvítězil, Petr 

tentokrát skončil v semifinále.

► Ve dnech 14. až 26. srpna  se konaly první letní olympijské hry mládeže se do Singapuru. Her se 

zúčastnilo 3600 sportovců ve věku 14 - 18 let z 205 zemí světa. Českou republiku reprezentovalo 38 borců,  

z toho 7 atletů včetně zástupce AC SYNER Turnov, diskaře Jaromíra Mazgala. Toho čekal rozhodující závod 

21. srpna a získal bronzovou medaili. Je to obrovský úspěch pro náš sport i pro Turnov.
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► Ve dnech 20. - 22. srpna hostil Český ráj reprezentanty v orientačním běhu z osmi zemí. Trasy byly 

připraveny  ve skalnatých terénech okolo Srbska a Branžeže. 19. ročníku prestižních závodů v orientačním 

běhu „Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji“ se zúčastnilo 800 závodníků, což je limit CHKO ČR. Přibližně 

stovka běžců byla zahraničních, avšak většinu kategorií vyhráli naši, tedy ze všech koutů republiky:

kategorie :        jméno:                              oddíl:

D10                  Filipová Tereza                SOOB Spartak Rychnov 

D10L                Kochová Anna                 OOB TJ Turnov        

D12                  Chaloupková Veronika     KOB Choceň           

D14                  Novotná  Klára                 OK 99 Hradec Králové 

D16                  Štičková Anna                   TJ Loko Liberec      

D18                  Poloprutská Markéta        VSK Slavia TU Liberec 

D20                  Šmidrkalová Monika         SK lyžování a OB Nový Bor 

D21A                Novotná  Petra                 OK 99 Hradec Králové 

D21B                Gajdová Magdalena         KBP Praha            

D21C                Pelcová Pavla                   TJ ČZ Strakonice     

D21E                Heczková Bohdana           VSK Slavia TU Liberec 

D35                   Podrábská Marie              VSK Slavia TU Liberec 

D40                   Rydlová Magda                 TJ Tatran Jablonec nad Nisou

D45                   Bochenková Jana              VŠTJ Ekonom Praha    

D50                   Běhounová  Jiřina              OK 99 Hradec Králové 

D55                   Horynová Eva                    SKOB Zlín            

D60                   Suchánková Libuše           OOB TJ Slezan Opava  

D65                   Haňkovská Jana                SK Praga Praha       

H10                    Pavlovec Dan                   OK Jiskra Nový Bor   

H10L                  Kundrata Jan                     TJ Jižní svahy Zlín  

H12                   Starý Ondra                       OOS TJ Spartak Vrchlabí 

H14                   Janeba Vladimír                KOB Choceň           

H16                    Horák Patrik                     SOK TJ Turnov        

H18                    Kolovský František           OK Lokomotiva Plzeň  

H20                    Kraemer Andrei                Post SV Dresden      

H21A                  Henych Petr                      VSK Slavia TU Liberec 

H21B                  Chloupek Adam                SK Studenec          

H21C                  Besta Lukáš                      Sokol Kostelec nad Černými Lesy

H21E                  Lučan Vladimír                  OK Lokomotiva Pardubice

H35                    Novotný Radek                  OK 99 Hradec Králové 

H40                    Vydra Ivan                         OK RECO Sport        

H45                    Novák Libor                        SK OK 24 Praha       

H50                    Sucharda Jiří                     OB Jenišovice        

H55                    Hickethier Manfred            SSV Planeta Radebeul 

230



H60                    Pospíšil Jaromír                 SKP Žďár nad Sázavou 

H65                    Schmalfeld Tassilo             SSV Planeta Radebeul 

H70                    Havlík Jaroslav                  Sportcentrum Jičín   

HDR                   Suchá Simona                   TJ Slavia Hradec Krá 

P2                       Mutina Vlastimil                SKOB Frýdek - Místek 

P4                       Sklenář Martin                  SKOB Bruntál         

►  O víkendu 28. a   29. srpna se uskutečnil 6. ročník závodu  ve slalomu na kolečkových bruslích 
Memoriál Milana Kopala a CILA CUP 2011. Závody proběhly opět v ulici Jana Palacha, která byla pro do-

pravu uzavřena. Kromě borců z celé České republiky se zúčastnila úspěšná výprava z Německa a dalších 

zemí.  Soupeřilo se v deseti  kategoriích a vítězství vybojovali následující borci:

1. kategorie přípravka dívky - Zuzana Keselá, Bratislava

2. kategorie přípravka chlapci - Lukáš Policar, LOKO Teplice

3 kategorie předžákyně - Klára Pospíšilová, ČKL Harrachov

4. kategorie předžáci - Jiří Vlk, LH Slovan Jirkov

5. kategorie mladší žákyně - Klára Kašparová, Ski team Victoria Brno

6. kategorie starší žákyně - Pavlína Klinclová - Ski Klub Vrchlabí

7. kategorie mladší žáci - Lukas Bleicher, Schierling, SRN

8. kategorie starší žáci - Jindřich Novák, KLT Turnov

9. kategorie ženy - Claudia Wittman, reprezentace SRN

10. kategorie muži - Petr Brandtner, SKIKLUB Písek

► V sobotu 4. října se konalo mistrovství ČR v atletice v Břeclavi, kde naši dorostenci vybojovali his-
toricky první zlatou medaili družstev. Družstvo ve složení Krištof, Jaromír Mazgal, Lukáš Haloun, Michal 

Brož, Adam Sebastian Helcelet a Vít Bílek s lídrem A. S. Helceletem dosáhlo celkem 245,5 bodů, takže své 

stříbrné soupeře předčilo o plných 41 bodů!

► Ve dnech 2. až 7. listopadu se konalo mistrovství světa v kickboxu  ve španělském Alicante. Závo-

dili i sourozenci Petr a Jan Kazdovi, členové turnovského klubu IMPACT kickboxing.  Petr Kazda startoval ve  

váhové kategorii do 81 kg a získal titul mistra světa! Jan Kazda ve Španělsku nastoupil ve váhové kategorii  

do 91 kg, avšak ve finále prohrál nejtěsnějším rozdílem na body s domácím borcem. Získal tedy krásnou 

stříbrnou medaili.

► 20. listopadu se konala na Střelnici oslava 100. výročí lyžařství v Turnově.  Samozřejmě, že se tu ly-

žovalo i dříve, místní krajina k tomu přímo vybízí. V listopadu 1910 však vyšla tiskem první zpráva o spor-

tovním klubu se stanovami schválenými c. k. místodržitelstvím, jehož součástí byl i lyžařský odbor. Tehdy 

noviny psali o kurzu lyžařů na Ještědu. Turnovští však dlouhá desetiletí jezdili hlavně na Kopaninu. Po roce 

1948 byl u Zrcadlové kozy postaven skokanský můstek pro mládež. Od roku 1970 se datuje veřejná lyžařská 

škola, rozkvět klubu nastal v oddílu sjezdařů i běžkařů. Dodnes vzpomínáme na na jména vynikajících spor -
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tovců, organizátorů a propagátorů lyžování - Míla Kopal, František Bursa, Bořek Novák, Zdeněk Pernica, Jan 

Hrazdira, Dušan Syrotiuk a mnoho dalších. Většina z nich je zapsána do Zlaté knihy turnovského sportu i do  

srdcí svých následovníků. 

► Od úterý 7. prosince bylo pro novou sezónu otevřeno  kluziště s umělým ledem u nádraží. Navzdo-

ry rozmarům počasí bylo otevřeno až do jarních prázdnin a otevírací doba byla ve všední dny od 13:00 do 

17:00, o víkendech od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:30 hodin. Ceny vstupenek byly v roce 2010 - 2011 ná-

sledující:

- děti 25,- Kč, za permanentku na 12 vstupů 250,- Kč

- dospělí 30,- Kč, za permanentku na 12 vstupů 300,- Kč 

- Rodina (3 členové, z toho aspoň jeden starší 18 let) - 20,- Kč

V sezóně 2010/2011 byly zavedeny některé novinky. Občerstvení "U ledu" bylo otevřeno vždy v otevírací 

době pro veřejnost a nabízelo klasický sortiment: limonády, párek v rohlíku, čaj, grog, svařák a další. 

Přímo u kluziště byly instalována mobilní toaleta. Dále byly vyrobeny a instalovány tabule s provozním 

řádem.

Byly zavedeny permanentní vstupenky na 12 vstupů za 300,-Kč pro dospělé a 250,-Kč pro děti, tedy  za 10 

vstupů a 2 zdarma a také rodinné vstupenky za 20,-Kč. 

► V pátek 10. prosince se konala v hale TSC u nádraží oslava 50. výročí oddílu juda v Turnově. Na 

programu byly ukázky zápasů jednotlivých kategorií, ukázky sebeobrany, oficiální část, promítání fotografií, a 

zábava s občerstvením.

► Vzhledem k počasí bylo zahájení provozu sjezdovky ve Struhách přesunuto z původně plánované-
ho 8. prosince až na vánoční svátky. Minulá sezóna 2009/10 byla zatím v historii nejúspěšnější. Lyžovalo 

se 67 dní a tržby dosáhly rekordní částky 1.535 tis. korun.  Areál v majetku Klub 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. Během prázdnin, jako 

hned za začátku, a o víkendech jezdil vlek od 9 hodin  do 21, od 18 hodin do konce pak s osvětlením (ve -

černí 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
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- 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

- 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

► Posledním sportovním podnikem roku byl tradiční Silvestrovský běh sídlištěm,  který se letos ko-
nal po 37.  Hlavním pořadatelem byla opět Žlutá ponorka v osobě Mgr. Karla Štrincla, připojily se také Tě-

lovýchovně sportovní klub a AC Turnov. Přes nepříliš vhodné povětrnostní podmínky (pětistupňový mráz a 

uklouzaná trať) se zúčastnilo 41 závodníků ve všech kategoriích. V hlavním závodě na 5 500 metrů byl 0 42 

vteřin překonán rekord P. Píchy z roku 2000. Vítězem hlavního závodu mužů do 39 let se stal David Kučera 

z ABK Liberec, druhé místo vybojoval Jiří Čivrný ze Semil a třetí bronzovou příčku Jan Titěra z Jablonce nad 

Nisou.  Turnovský Aleš Drahoňovský (AC SYNER) obsadil páté místo.

Vítězové jednotlivých kategorií:

• Děti narozené v roce 2003 a mladší (150 m) - Daniel Schmidt (ZŠ Skálova, Turnov)

• Mladší žactvo (150 m) - Barbora Velíšková (ZŠ Skálova Turnov), Marek Palounek (ZŠ 28. října, Turnov)

• Mladší žactvo (450 m A) - Sára Dědečková ( ZŠ 28. října, Turnov), Roman Mareš (ZŠ Skálova, Turnov)

• Mladší žactvo (450 m B) - Tereza Schmidtová ( ZŠ 28. října, Turnov), Jakub Tkáč (Ústí nad Labem)

• Dorostenky (920 m) - Kateřina Čermáková (ZŠ Skálova, Turnov)

• Muži do 39 let (5.500 m) - David Kučera (AKB Liberec)

• Veteráni 40 - 49 let (5.500 m) - Jan Martínek (TJ Vyšehrad Praha)

• Veteráni 50 - 59 let (5.500 m) - Luděk Kučera (Liberec)

• Veteráni nad 60 let (5.500 m) - Ladislav Dvořák (Sokol Velké Hamry)

• Ženy nad 35 let ( 5.500 m)  - Eva Vergeinerová (Osečná)

Hlavní  závod  dotoval  vnuk  zakladatele  závodu  pan  Jiří Matějec,  majitel  prodejny  sportovních  potřeb  v 

Turnově na Trávnicích.

Sportovní organizace
► MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV S.R.O., SKÁLOVA 72
Jednatel:  Jiří Vele (leden - srpen), Jindřich Kořínek (září - prosinec)

Dozorčí rada leden - srpen 2011: Ing. Milan Hejduk, Mgr. René Brož, Mgr. Aleš Mikl, Aleš Hozdecký, Ing. 

Jaromír Pekař
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Dozorčí rada září - prosinec 2011: Ing. Milan Hejduk, Mgr. Otakar Špetlík, František Zikuda, Tomáš Hudec, 

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.

Personalistika:

Od 1. září odešel pan Vele do důchodu a jednatelem se stal Jindřich Kořínek. V roce 2010 měla společnost 

7 pracovníků na plný úvazek, a to 5 v plaveckém bazénu, jednoho správce atletického stadionu a jednoho 

správce fotbalového stadionu, dále 1 pracovníka na částečný úvazek (správce sokolovny Mašov) a dalších 6 

pracovníků na dohodu (většinou údržba a úklid areálů). 

Činnost Městské sportovní v roce 2010:

1/ Provozování plaveckého bazénu Výšinka
Rok 2010 byl prvním rokem nepřetržitého provozu bazénu po rekonstrukci a ukázalo se, že o plavání je zá-

jem nejen ze strany škol, ale i veřejnosti a lidí hendikepovaných. Tomu byl přizpůsoben provoz a konečné vy-

bavení bazénu, včetně bezbariérovosti a speciálního přístupu do vody. Aktivity v plaveckém bazénu byly roz -

děleny následovně:

- výuka pro základní školy

- výuka pro mateřské školy

- plavání kojenců a dětí s rodiči

- sportovní plavání (samostatné kurzy)

- aquaaerobic

- plavání pro těhotné

- plavání fokus 

- plavání pro veřejnost - byla rozšířena otevírací doba i na víkend, bylo zavedeno ranní plavání dvakrát týdně

- skupiny - bazén je možné objednat i pro sportovní rozvoj jednotlivých zájmových skupin (např. skauti, judis

  té, fotbalisté a podobně)

Porovnání návštěvnosti v roce 2010 s obdobím před rekonstrukcí:

rok 2010 rok 2007

Počet vstupů pro veřejnost (vč. aquaaerobicu) 6715 2243

Počet odučených hodin pro MŠ 230 75

Počet odučených hodin pro ZŠ 664 400

Počet hodin pro organizace, skupiny 107 87

Počet hodin plavání pro nejmenší 100 132

Počet hodin pro střední školy 183 79
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2/ Zajištění provozu a údržby  atletického stadionu AC Turnov
V roce 2011 se podařilo získat grant od ministerstva školství a dokončit tak výměnu povrchu celé atletické 

dráhy včetně obnovy části  sportovního nářadí.  Celková výše investice byla v částce cca 10 mil.  Kč. Na 

podzim 2010 se započalo s řešením vrtné studny pro možnost zavlažování.

Kromě odpoledních tréninků členů AC využívají stadion také školy (odučeno 512 hodin), ostatní sportovní a 

zájmové kluby a veřejnost. Ve sledovaném roce se zde konalo 7 závodů a 3 soustředění. 

3/ 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

- 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 jde o nejzanedbanější sportoviště v majetku MST. V roce 2010 probíhala administrativní a projektová 

příprava na rekonstrukci. Dále se hledal partner v rámci euroregionu Nisa, abychom mohli získat finanční 

prostředky z tohoto grantu.

4/ 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. V zimní sezóně se 

zde konala řada plesů a společenských akcí.

5/ Kluziště - lední plocha
Sezóna 2010/2011 trvala od 7. prosince 2010 do 4. března 2011, tedy 88 dnů ( to je srovnatelné s rokem 

předchozím, kdy kluziště fungovalo 90 dnů).  V sezóně 2010/2011  byly zavedeny některé novinky.  Občer-

stvení "U ledu" bylo otevřeno vždy v otevírací době pro veřejnost a nabízelo klasický sortiment: limonády, pá-

rek v rohlíku, čaj, grog, svařák a další. Přímo u kluziště byla instalována mobilní toaleta a instalovány tabule 

s provozním řádem, cenami apod. 

Byly zavedeny permanentní vstupenky na 12 vstupů za 300,-Kč pro dospělé a 250,-Kč pro děti, tedy  za 10 

vstupů a 2 zdarma a také rodinné vstupenky za 20,-Kč. Ostatní vstupné bylo následující:
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- děti 25,- Kč, za permanentku na 12 vstupů 250,- Kč

- dospělí 30,- Kč, za permanentku na 12 vstupů 300,- Kč 

- rodina (3 členové, z toho aspoň jeden starší 18 let) - 20,- Kč

Otevírací doba byla ve všední dny od 13:00 do 17:00, o víkendech od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:30. 

Dopolední čas byl vyhrazen školám a večer pro zájmové skupiny z Turnova a okolí

Využití kluziště  v sezónách 2010/11 a 2009/10

Sezóna 2010/2011 Sezóna 2009/2010

Vstupenky veřejnost v ks 3520 3319

Vstupné veřejnost v Kč 90000 104200

Hokej 32200 39900

Školy v Kč 55427 33100

Celkem  v Kč 177627 177200 

Přes poměrně vysoké příjmy je kluziště stále prodělečným podnikem, zejména z důvodu vysoké energetické 

náročnosti tohoto provozu. 

Srovnání nákladů v uplynulých 2 letech:

Sezóna 2010/2011 Sezóna 2009/2010

356 346,00 Kč 414 271,00 Kč

6/ 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

  g) Webové stránky organizace, propagace, logo společnosti

Z ekonomiky společnosti

Srovnání hlavních hospodářských ukazatelů za 4 roky ( 2007 - 2010):

Rok/ Ukazatel 2007 2008 2009 2010

Celkové příjmy 6667 6050 5257 6943

Celkové náklady 5419 5684 6163 6436

Hospodářský 
výsledek

-1248 -366 -906 -507

 (Zdroj: výroční zpráva organizace)
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► TJ TURNOV, SKÁLOVA 207
Vedoucí TJ Turnov: Mgr. Filip Stárek

Výkonný výbor TJ Turnov: Martin Mareš (předseda), Ing. Jan Grégr (místopředseda - do 17.3.), RNDr. Otto 

Jarolímek (hospodář, místopředseda od 17.3.), Jan Kovář, Ing. Jakub Oma, Marek Riegr (od 17.3.), Mgr. Fi-

lip Stárek, Pavla Šmídová (hospodářka od 17.3.)

Revizní komise: do 17.3. Květoslav Šonský, Jiří Matějec, Roman Šafář

                           od 17.3. Jiří Matějec, AAleš Pecina, Pavel Svatoš

Počet členů:   v roce 2010 - 1242, od loňského roku stoupl o 56 členů, nejvíce členů přibylo v RS Mašov

Počet oddílů:  v roce 2010 měla TJ celkem na 18 oddílů, od loňského roku přibyl oddíl squashe

Oddíly SPV Daliměřice a Mašov byly přejmenovány na Rekreační sporty (RS)

Přehled oddílů a členské  základny TJ Turnov v roce 2010:
Oddíl Předseda Počet členů Počet členů

 v r. 2009
Akademický atletický klub  Břetislav Zeman 12 12

Basketbal Tomáš Bevilaqua 82 89
Florbal Radim Kolomazník 146 146

Futsal Jindřich Vaňátko 28 25
Házená Petr Ouvín 79 95
Kanoistika Martin Goruk 49 49
Kickbox Jan Kazda 25 23
Malá kopaná Petr Koubus 41 41
MTBO Eduard Folprecht 24 29
Musher club Jan Šabaka 8 7
Orientační běh Barbora Rančáková 92 92
ROB Miloslav Nečas 37 36
RS Daliměřice František Zikuda 67 89
RS Mašov Petr Taussig 275 226
SOK Václav Zakouřil 64 62
Silová trojboj a kulturistika Jiří Richtr 20 20
Squash Martin Beksa 7 0

Volejbal Josef Špiling 186 143

Bez příslušnosti 0 2

Celkem 1242 1186

Personalistika

V roce 2010 mělo TJ Turnov pět stálých pracovníků:

- Mgr. Filip Stárek, vedoucí
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- Ing. Jakub Oma, vedoucí sportcentra

- Hana Krausová,organizační pracovnice 

- Václav Jaroš, údržbář

- Jana Suchardová, uklizečka

Dále pro TJ pracovalo  28 pracovníků na dohodu o provedení práce nebo jednotlivé smlouvy. Nejvíce pra-

covníků zaměstnává hala (provoz sportcentra, dozor 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 20  1  0  

Rok 2010 byl pro TJ rozporuplný - ve sportovních výsledcích se dařilo velmi dobře, avšak finanční situace 

byla nadále velmi složitá. Stále se nedařilo získat podporu od ČSTV (Sazka), od kraje a OSTS se příspěvky 

na údržbu areálů velmi ztenčily. Navíc byla z "nevysvětlitelných důvodů" na poslední chvíli zamítnuta dotace 

na rekonstrukci areálu na Daliměřicích. Jediným stálým příjmem zůstala dotace od Města ve výši téměř dvou 

milionů korun. Přesto se podařilo realizovat některé menší investice

- oprava fasády na sokolovně na Daliměřicích

- úpravy a dovybavení chaty v Kořenově

- předlajnování hřiště na basketbal

Během roku se dále podařilo odprodat pozemek u vily Šárka.

Sportovních úspěchů dosáhli v roce 2010 členové TJ Turnov v individuálních i kolektivních sportech, členové 

TJ Turnov přivezli dokonce 6 medailí z mistrovství světa nebo Evropy, a to:

- Martin Bauer, MS z ROB Chorvatsko

- Michaela Gomzyk Omová, MS v ROB Chorvatsko

- Jan Kazda, MS v kickboxu, Španělsko

- Petr Kazda, MS v kickboxu, Španělsko

- Jakub Oma, MS v ROB, Chorvatsko

- Petra Pavlovcová, dorostenecké ME v OB, Španělsko

Kolektivy bodovaly především na domácím poli:

-  2. místo juniorského družstva volejbalu v 1. lize ČR

- 7. místo družstva A mužů v malé kopané

Na domácích šampionátech získali naši sportovci další cenné kovy:

- Patrik Horák a Anežka Smutná - mistrovství ČR v samostatném orientačním běhu (SOK)

- Jakub Oma, Martin Baier, Michaela Gomzyk Omová a Andrej Gomzyk uspěli v O-Sport Cupu a na mistrov-

   ství ČR

- Ilona Erlebachová - 3. místo na mistrovství ČR v mushingu

- Jan Miller - 2. místo na mistrovství Č v kanoistice

Sportovní zařízení TJ Turnov

1/ Sportovní hala  včetně sportcentra a sportbaru

2/ Areál tělocvičny Daliměřice
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3/ Areál malé kopané - Daliměřice 
4/ Areál házené a kanoistiky
5/ Areál volejbalu 
6/ Turistická chata Kořenov
(Zdroj: Ročenka TJ Turnov 2010 a závěrečná zpráva TJ Turnov)

► ATLETICKÝ KLUB SYNER 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 SYNER Turnov měl ke konci roku 2010 442 členů, z toho 299 do 20 let, 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 2010:

‒ Uspořádání  11. ročníku Memoriálu Ludvíka Daňka bylo z finančních důvodů odloženo (viz kalendárium)

‒ Diskař Jaromír Mazgal vybojoval bronzovou medaili na Letních olympijských hrách mládeže v Singapuru

‒ Na Mistrovství ČR dorostu a juniorů v Táboře získali naši borci 11 medailí, Jaromír Mazgal překonal 

český rekord ve vrhu koulí

‒ Na Mistrovství ČR družstev v Břeclavi získali první zlatou medaili družstev

‒ AC SYNER Turnov byl opět spolugarantem Trojboje všestrannosti   1. až 5. tříd Libereckého kraje.  

‒ Organizování soutěží pro děti a mládež  

(Zdroj: výroční zpráva a internetové stránky organizace) 

► 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:

- judo - nejúspěšnější oddíl

- SPV (sport pro všechny)

- badminton

- horolezectví (stěnové lezení)

- sálová kopaná, florball a fitness - nejmladší oddíly, zatím nejsou v žádné ze soutěží, trénink 2x týdne

Ke konci roku 2010 měl klub 410 členů, z toho 170 členů do 18 let.

Z činnosti v roce 2010:

6. března - Samurajská katana v Turnově

3.dubna - mistrovství České republiky juniorů judo v Jičíně - 1. místo a zlatou medaili získala s velkým ná-

skokem Naďa Longinová
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8.května - Velká ceny Ohrady Praha v brännballu - družstvo TSC obsadilo 4. místo

4. - 6. června - republikové finále žáků v brännballu, Jedovnice

25. - 27. června - Letní slavnost ČASPV v Doubí u Třeboně

17. - 19. září republikové finále juniorů v brännballu, Pasohlávky

23. října - mistrovství České republiky KATA - první místa ve svých kategoriích obsadili Turnováci:

- Miroslav Drahoňovský (mláďata)

- Jakub Sucharda (mladší žáci)

- družstvo Turnova skončilo na 4. místě

20. listopadu - krajský přebor v judu - turnovské družstvo zvítězilo a získalo titul Přeborník Libereckého kraje

10. prosince - oslava 50. výročí oddílu Judo v Turnově (viz kalendárium)

12. prosince 2010 - Vánoční turnaj v judu , Semily

V roce 2010 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v hale a dokoupeny nové stroje pro fitness.

(Zdroj: výroční zpráva a internetové stránky organizace)

► TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL TURNOV, SKÁLOVA 540
Starosta: Ing. Milan Hejduk

Znovuobnovená organizace zahájila svou činnost v roce 1990. V současnosti má oddíly všestrannosti a 

stolního tenisu. Volně jsou připojeny a členskou základnou provázány oddíly turistiky.  Organizačně patří k 

Ještědské oblasti, dříve Podještědské župě Hruškově.

Celkový počet členů k 31.12.2010 byl 593, z toho 224 členů mladších 20 let. 

Organizace vlastní sokolovnu s okolními pozemky, pozemky na junáckém ostrově a rekreační areál Pleskoty.  

V sokolovně je vybavená ubytovna. Turisté vlastní chatu Bosnu v Pasekách nad Jizerou.

Každoročně Sokol Turnov pořádá zhruba 50 akcí pro děti a dospělé – například  dětský karneval, lyžování  

na Bosně, letní tábor v Pleskotech, putovní tábory a zájezdy.   

V roce 2010 byla provedena oprava budovy sokolovny - fasáda a prostranství před budovou

(Zdroj:  výroční zpráva a internetové stránky organizace)                                                           

► FOTBALOVÝ KLUB TURNOV, KOŠKOVA UL. 828
Předseda klubu: Ing. Jaroslav Knížek                                                                                     

Počet členů: mládež 143 hráčů, z toho 86 do 20 let 

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 2010:

V roce 2010 měl oddíl zařazeno v soutěžích všech 10 družstev, a to na následujících úrovních:

– Muži A - Divize C
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– Muži B - Krajský přebor

– Dorost starší - Divize

– Dorost mladší - Divize

– Žáci starší - Krajský přebor

– Žáci mladší - Krajský přebor

– Přípravka starší - Pojizerská liga

– Přípravka mladší  - okresní soutěž

– Družstvo elévů - zatím pouze přípravné turnaje

V sezóně 2009/10 se na umístění družstva mužů podepsal odchod 8 hráčů, kteří byli oporou družstva a byli 

nahrazeni vlastními odchovanci z družstva dorostenců:

Muži - Divize C

Pořadí Tým Body

1 SK Převýšov 74

2 FK OEZ Letohrad 64

3 AFK Chrudim 61

4 FK Parbudice B 59

5 FC Velim 51

6 FC Hradec Králové B 48

7 FK Dobrovice 47

8 FK Náchod 39

9 SK Horní Měcholupy 37

10 Jiskra Ústí nad Orlicí 37

11 PFC Český Dub 37

12 RMSK Cislina Nový Bydžov 36

13 1. FK Nová Paka 35

14 FK Pěnčín - Turnov 35

15 Dvůr Králové 35

16 Sokol Živanice 34

S družstvy pracovalo 12 dobrovolných trenérů.

(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.

Ke konci roku 2010 měl klub 320 členů, z toho 105 mladších 18 let. Na Turnovsku pracovalo 21 značkařů.

Změny proběhly ve cvičitelském sboru - Zbyňka Báču u Tomíků vystřídali Lenka Vrabcová, Jan Tom a Tomáš 
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Tomsa, k MiniTomům se vrátila Kateřina Lebedová.

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 209 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. Hlavní akcí byl týdenní cyklopobyt na Lipně.

- 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 9 akcí s účastí cca 12 členů.

- RD Šorejsovi & spol - základ skupiny, která se začala formovat v roce 1990, tvoří 6 rodin. Hlavní akcí byl 

puťák po Slovenském Rudohoří.

- 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. V roce 2010 pořádali zejména výlety po chráněných 

územích: Český ráj, Kokořínsko, Český kras, Jizerské hory, Krkonoše, rezervace Meandry na Ploučnici, Bes-

kydy a Moravský kras.

- RD Lesáčkovi & spol - skupina rodičů s dětmi měla 41 členů, z toho 20 dospělých a 21 dětí ve věku 9 - 12 

let se zformovala v roce 2002. Z hlediska počtu akcí nejaktivnější skupina, která pomáhala i při značení.

- Máci - skupina vznikla v roce 1998 na Sychrově a věnuje se zahraniční i horské turistice, „sortiment akcí se 

ale rozšířil i na lyže, kola a společné akce jako čarodějnice. 

- Chrobáci - skupina přibližně 12 mladých lidí, ostatním skupinám poskytuje výpomoc jako vedoucí táborů, 

výletů a podobně. V roce 2010 uspořádali zajímavý puťák po Norsku.

- Trosky - skupina měla v roce 2009 minimální aktivitu

- Bubláci - specialitou turistické skupiny Bubláci je pravidelná účast v Divadelní soutěži Cimrmann, která ne-

chyběla ani v roce 2010. Dále uspořádali puťák ndo centrálních Apenin.

- 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, letos Domeček u České Lípy.

- 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 - letos proběhl 20. ročník.

- RD Šimicovi - skupina rodičů s dětmi čítá asi 10 rodin, stěžejní akcí byl letní tábor  v Bratřicích u Pacova.

- BABIBUM - skupina rodičů s malými dětmi do 5 let, pořádá výlety, denní i týdenní pobyty na Bosně, tý-

denní tábor v Blatné

Kromě akcí jednotlivých skupin pořádali turisté zimní táboření, brigády na chatě Bosna, Šibřinky, nově byla 

uspořádána Pleskotská hra. 

V roce 2010 proběhla zásadní rekonstrukce chaty Bosna v Pasekách, zejména bylo vybudováno sociální za-

řízení.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)
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► JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, středisko 514.02 "Štika" Turnov
Občanské sdružení, provozující zároveň psí útulek v Turnově

Sídlo: Koňský trh 200,  Turnov 

Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby byly respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým 

věkovým kategoriím:

- Světlušky a vlčata ( 6 - 10 let)

- Skauti a skautky ( 11 - 15 let)

- Rangers a roveři ( nad 15 let)

Střediskovou radu tvoří volené vedení střediska, v roce 2010 to byli:

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 Štechr - Alcor

Dále spolu s radou rozhodovali vůdcové oddílů střediska:

1. chlapecký oddíl - Habokawy Jiří Šolc, Bc. Marek Fapšo

                                        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         Tereza Mašková

                                        3. dívčí oddíl - Chobotnice        Bc. Pavla Emmerlingová

Členská základna střediska

Středisko mělo v roce 2010 297 členů a patřilo k největším v Libereckém kraji. Středisko se skládalo ze 4 

chlapeckých a 3 dívčích oddílů. V rámci střediska působil i Klubík, který byl součástí 33. Klubu OS (Kmene 

dospělých).

Materiální základna

Od 90. let minulého století středisko využívá areál "Ostrov" v Turnově u řeky Jizery. Tyto pozemky dříve pat-

řily  k Maškovu zahradnickému závodu,  nyní  jsou ve vlastnictví  TJ Sokol Turnov.  Nájemní smlouva byla 

uzavřena do roku 2016.

Středisko vlastní:   objekt kluboven – dřevostavba

                              tzv. domeček - zděná klubovna

                             samostatný objekt WC

Spoluvlastní :       tzv. saloon - budova se společenskou místností, sociálním zařízením v přízemí a     

                           prostorem pro správce ve 2. podlaží

Středisko vlastní inventář pro vybudování letního stanového tábora. Táborový inventář má nyní hodnotu přes 

500 tis. Kč a umožňuje provozování dvou samostatných táborů.  

Z 80. let je zde zachováno dopravní hřiště, které využívají základní a mateřské školy. Dále je zde prostor pro 

míčové hry.
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Z činnosti střediska za rok 20  1  0:  

Letní stálé stanové tábory patří k nejnáročnějším akcím střediska. V roce 2010 skauti tábořili na tábořištích 

ve Skokovech, na Farské louce v Jizerských horách a na Tomově louce v Zábrdci u Osečné. Dále se konal 

Rádcovský tábor Malý strom a týden tábořil Kmen dospělých s malými 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 2010:

- Den sesterství

- Oslava 20 let obnovení skautingu v Turnově

- Čekání na krále - celodenní hra k svátku svatého Jiří 

- Vyzvědač, večerní bojová hra v ulicích města

- Uspořádání závodu vlčat a světlušek s názvem Ostrov pokladů - zúčastnilo se 200 skautů z celého kraje

- Mikulášská taškařice

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 i zahraničních akcí:

- ConCordia - středoevropské setkání skautů v Maďarsku

- Mimoňské pádlo

- Jablonecká regata

- Memoriál Tomáše Hübnera - soutěž v Železném Brodě - naše dívky obsadily 1. a 5. 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 4. ročník fotografické soutěže Conspectus. Soutěž byla rozdělena do několika věkových kategorií: 

Minimalis (do 13 let) - téma "Fotím", Medialis (13 - 20 let), téma "Smích a pláč"  a Grandis (nad 20 let) - téma 

"Dobří lidé kolem nás"

Dívčí oddíly se účastnily Skautského velikonočního kuřátka v rámci akce Pomozte dětem a vybraly přes 10 

tisíc korun. Dívky z 3. oddílu se zúčastnily sbírky Postavme školu v Africe a starší členové střediska se  

pravidelně zapojují do humanitární akce Kapka.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► TENISOVÝ KLUB, AREÁL V KOŠKOVĚ ULICI 825
Předseda klubu: Martin Junek

V roce 2010 měl klub 145 členů, a to žactvo, dorost, dospělé a 4 družstva seniorů. 37 členů je mládež do 18 

let. Umístění družstev v uplynulém období bylo následující:

- dospělí - 4. místo v krajské soutěži

- starší žactvo - 6. místo v krajské soutěži

- mladší žactvo - 2. místo v krajské soutěži

244



- veteráni 1 - 3. místo v meziokresním přeboru

- veteráni 2 - 1. místo v meziokresním přeboru

- veteráni 55 - 3. místo v meziokresním přeboru

Činností klubu je zejména výcvik dětí a mládeže (žactvo hraje okresní přebor, dorost krajskou soutěž). Klub 

je již řadu let pořadatelem čtyř oblastních turnajů, a to žactva, dorostu, Memoriál J. Vávry (dospělí) a Memo-

riál J. Melicha pro seniory. Majetkem klubu je tenisový areál s pěti antukovými kurty, dále odrazová trénin-

ková zeď a dřevěná budova se šatnami, umývárnami, klubovnou a možností občerstvení. V roce 2010 byl 

areál využit z 90%, a to 65 % členy klubu a 25% veřejností a komerčním využitím (pronájmy).

V roce 2010 proběhla údržba areálu a drobné opravy v hodnotě 70 tis. Kč.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► 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 . Ke konci roku 2010 měla 

sloučená jednota celkem 54 členů, z toho 14 mladých do 18 let.

TJ Orel Turnov měl v roce 2010 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 2010:

- nejúspěšnějším oddílem je oddíl šachů, který uspořádal vlastní šachové turnaje a účastnil se celostátních 

soutěží

- pořadatelství 2 turnajů ve střelbě

- vlastní turnaj v bowlingu

- účast na soutěžích v běhu, cyklistice, stolním tenise, florbalu, kopané a vybíjené

(Zdroj: Výroční zpráva)

► BRUSLAŘSKÝ A HOKEJOVÝ KLUB
Předseda: 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 vytkli sdružit pod jednu hlavičku oddíly ledního hokeje z okolí a širokou bruslařskou 
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veřejnost. Hlavním účelem BHK Turnov je snaha svojí činností rozvíjet bruslařské a hokejové dění na 

Turnovsku a upozornit na neexistenci zimního stadiónu v Turnově. 

Ke konci roku 2010 měl klub 110 členů, z toho 18 do 18 let.

V sezóně 2009/2010 hrálo za BHK družstvo mužů a přípravka (performens). BHK celkem sehrál 80 zápasů, 

z toho 79 na zimních stadionu v Lomnici nad Popelkou a jeden na přírodním ledě v Rovensku pod Troskami. 

Bohužel kvůli omezeným možnostem pronájmu stadionů v okolí (rekonstrukce v Jičíně) musel klub zrušit 

soutěž o přeborníka Turnova. V sezóně 2009/10 byly výsledky následující:

Konečná tabulka o přeborníka Turnova 2009-2010:

1. HC Sokol Turnov 6 5 0 0 1 0 20:9 16

2. BHK Turnov 6 4 0 0 0 2 20:13 12

3. HC Performers Turnov 6 2 1 0 0 3 25:17 8

4. HC Devils Turnov 6 0 0 0 0 6 8:34 0

Výsledky Nejvyšší pojizerské ligy 2010:

1. HC SDH Hnanice 20 18 0 0 0 2 122 : 46 54
2. HC Performers Turnov 20 12 1 0 1 6 82 : 65 39
3. SDH Troskovice 20 11 0 0 2 7 81 : 80 35
4. HC Sokol Turnov 20 7 0 2 0 11 59 : 76 23
5. HC Modřišice 20 5 1 1 1 12 64 : 96 19
6. HC Všeň/Pĕnčín 20 0 3 1 1 15 44 : 89 8

Jak vyplývá z tabulek, v obou soutěžích získal BHK druhé místo.

(Zdroj: Výroční zpráva organizace a internetové stránky BHK)

► KLUB LYŽAŘŮ TURNOV
Předseda klubu: Mgr. Aleš Mikl

Sídlo: Lyžařský areál Struhy

Organizace měla v roce 2010 293 členů, z toho 71 do 20 let. Klub se zabýval zejména těmito činnostmi- vy-

tvářením 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

- pořádání lyžařských zájezdů pro členy do tuzemska i do zahraničí

- pořádání školení a seminářů pro technické kádry

Dále se organizace věnovala hospodářské činnosti:

- provozování lyžařského areálu ve Struhách

246



- 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 

600 osob za hodinu a je doplněn osvětlením pro večerní lyžování.

V roce 2010 oslavil Klub lyžařů Turnov a turnovské lyžování několik výročí:

- 40 let od založení veřejné lyžařské školy

- 100 let lyžařského klubu v Turnově

(Zdroj: výroční zpráva 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. K 31.12.2010 měl klub 80 členů.

(Zdroj: z materiálů sportovní komise)

► ŠACHOVÝ KLUB ZIKUDA TURNOV
Šachový klub již několik let patřil k turnovským oddílům, které bojují v nejvyšších republikových soutěžích a 

dosahují trvale významných úspěchů. Celkem měl klub 42 členů, z toho 4 do 18 let. Činnost klubu je rozděle-

na do čtyř družstev:

–  A družstvo v roce 2010 získalo v extralize ČR  6.  místo,  tedy si  o dvě příčky polepšilo. V soutěži 

čtyřčlenných družstev na mistrovství ČR v Pardubicích v červenci 2010 získalo družstvo první místo a  

titul mistra ČR.

– B družstvo hrálo ve sledovaném roce II. ligu, v níž v tomto roce obsadilo  4. místo, na MČR skončilo 

jako družstvo desáté.

– C družstvo hrálo krajskou soutěž a ve stejném ročníku postoupilo z 8. na 6. místo

– 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 2010 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. v roce 2010 se členové klubu kvalifikovali na následující závody:

1/ Kvalifikační závody Českého střeleckého svazu Český pohár (1. - 4. kolo) 
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2/ Mistrovství České republiky 2010

3/ Velká cena Armády české republiky v Hradci Králové

4/ Memoriál Bednaříka v Brně Soběšicích

(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 20  1  0  
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Ostatní důležité organizace 
působící v roce 2010 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 2010 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,-  

2010 44 326 000,- 2 259 293,-   1 925 023,-  
 
Činnost v roce 2010:

Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro MÚ Turnov v základní smlouvě ve výši 12.895.000,- 

Kč,  ve  smlouvě  na  likvidaci  odpadů  ve  výši   9.949.000,-  Kč.  Celkem práce  pro  Město  Turnov  v obou 

smlouvách činila  22.814.000,-  Kč bez DPH. Ostatní  příjmy ve výši  21.512.000,- 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 3.090.000,- 

Kč. Zbylé příjmy se skládaly z ostatních drobných služeb pro jiné organizace či občany:

- vybudování veřejného osvětlení v ulicích Vejrichova a Tázlerova pro firmu K+N Pardubice - 383.000,- Kč 
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- vybudování veřejného osvětlení v sídlišti Jana Patočky pro SKANSKA - 444.000,- Kč 

- vybudování veřejného osvětlení na Bukovině - 947.000,- Kč

- opravy komunikací po pokládce sítí pro firmu Pamico Turnov - 58.000,- Kč

- opravy místních komunikací v autokempu Sedmihorky - 114.000,- Kč

- oprava místních komunikací v areálu autokempu Sedmihorky - 131.000,- Kč

- opravy a úklid komunikací pro Obec Příšovice - 139.000,- Kč

- opravy komunikací a veřejného osvětlení pro Obec Karlovice - 178.000,- Kč

- - opravy komunikací a veřejného osvětlení pro Obec Kacanovy - 37.000,- Kč

- vybudování komunikací v areálu firmy Mlýn Perner Svijany (2. část) - 413.000,- Kč

- vybudování zpevněných ploch u domu MUDr. Kopáče (2. část) - 400.000,- 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 2010:

Nákupy:
Nákupy nemovitostí a majetku byly pořízeny celkem za 35.115 tisíc korun, zejména:

* Areál Technických služeb Sobotecká (vklad Města) .............................  34.900.000,- Kč

* Přípojky sítí tohoto areálu ......................................................................         40.000,- Kč 

* vrtačky, brusky a další nářadí  ..................................................................    175.750,- Kč

Úbytky:
Úbytky za rok 2010 činily celkem 169.826,- Kč:

* Nádrž na naftu BENCALOR - likvidace ........................................................    73.000,- Kč

* Drobný majetek (nářadí a pod.)dej .............................................................      96.826,- Kč

Všechny částky jsou uvedeny v pořizovacích cenách.

Hodnocení jednotlivých středisek:

KOMUNIKACE
Nejprve středisko provádělo opravy místních komunikací po zimním období a následně pokračovalo po celé  

sledované období. Drobné opravy zajišťovala společnost sama, větší akce byly realizovány ve spolupráci s 

dalšími dodavateli. Jednalo se o následující lokality: 

– ul. Markova, 28. října, Studentská, Kosmonautů, Komenského, Pekařova, Zahradní, Dělnická, Pelešany, 

Mašov a průmyslová zóna Vesecko  - ve spolupráci s firmou KOREKT Brno

– pokládka celoplošných živičných povrchů - Mašov, ulice Dr. Honsů, Šlikova

– opravy pro mimoměstské organizace - VHS v celkové hodnotě 760.000,- Kč, VAK Turnov - 80.000,- Kč a 

výše uvedené akce (v činnosti 2010)

– opravy chodníků po pokládce rozvodu sítí

Celkový finanční rozsah prací na komunikacích činil4.311.000,- Kč, výnos střediska byl  7.382.000,- Kč. Při 

realizaci  prací  na komunikacích bylo zpracováno  468 tun živičné směsi a  500 tun asfaltového recyklátu 

(skoro čtyřnásobek loňské skutečnosti).
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ODPADY
Toto středisko zajišťovalo svoz komunálního odpadu v Turnově, Jenišovicích, Ohrazenicích a Rakousích. 

Celkem se v roce 2010 jednalo o 289 ks nádob 1100 l ,  246 nádob 240 l, 3.254 nádob 110 l a 3000 ks 

odpadových pytlů. Za uvedené období bylo svezeno celkem 5.881 tun komunálních odpadů a objemných 

odpadů. Dále TST zajišťovalo dopravu odpadu velkokapacitními kontejnery v počtu 59 ks, provoz sběrného 

dvora,  překladiště  komunálních  odpadů  a  zpracování  stavebních  odpadů  v prostoru  Vesecka.  Na 

recyklačním závodě ve Vesecku bylo za sledované období likvidováno 4.488 tun stavebních sutí a živic, což 

je skoro o 80% více než loni. Při vyvážení odpadkových košů TST zajišťovalo svoz cca 256 ks košů na 

katastru města v pravidelných intervalech.

V oblasti  separovaného  odpadu  zajišťovalo  TST  svoz  směsných  plastů,  papíru  a  skla.  Po  městě  je 

vybudována síť 62 separačních stanovišť (o dvě méně než loni), kde bylo ve sledovaném roce rozmístěno 

celkem 303 nádob, u ostatních subjektů je rozmístěno dalších 123 ks nádob, celkem tedy svoz 427 ks 

separačních nádob. Za sledované období bylo vyseparováno celkem 932 tun druhotných surovin, tedy o 

67 tun více než v loňském roce. V roce 2009 byl  zahájen  svoz bioodpadu,  celkem bylo   v roce 2010 

sváženo 272 nádob, tedy skoro o 40% více než v loňském roce, kdy byl svoz bioodpadu zahájen.

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 15.057 občanů, což  je téměř stejný počet jako v 

předchozím roce. Finanční náklady na provoz  sběrného dvora se výrazně snížily, na 1.205 tis. korun z  

1 318 tis. korun v předchozím roce.

Celkové finanční výnosy střediska činily 21 688.000,- Kč

VEŘEJNÉ  OSVĚTLENÍ
Na tomto středisku zajišťovaly TST provoz stávajícího VO po městě, celkem provozovala 1.993 světelných 

zdrojů,  přibylo  tedy  24 světelných  zdrojů.  V  roce  2010  bylo  rozšířeno osvětlení  na  parkovišti  v  sídlišti 

Výšinka, v sídlišti Jana Patočky a v ulici Nudvojovická. Zakázky pro ostatní subjekty jsou popsány v úvodu 

činnosti organizace. Montážní plošina byla dále využívána při jiných pracích dle požadavků (např,. adventní 

osvětlení).

Celkové finanční výnosy střediska činily 3 508.000,- 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 

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 
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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 a Bílá. Dále TST provádělo úklid 

areálů  pro  místní  firmy  -  Kamax,  Saint  Gobain,  Preciosa,  Sklostroj,  Šroubárny,  nově  pro  Panochovu 

nemocnici, ČSAD, Trimu, Dias, KCT a Krajskou správu silnic.

Celkové finanční výnosy střediska činily 9 059.000,- Kč. 

HŘBITOVY
Společnost na tomto středisku zajišťovala údržbu sedmi hřbitovů v katastru města. Ke konci roku 2009 to 

bylo celkem na všech hřbitovech celkem 3.274 hrobů, z toho 2.827 platících a  477 hrobů  neplacených či 

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 1 610.000,- Kč 

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► NEMPRA, SPOL. S.R.O., 28.ŘÍJNA 1000 TURNOV
Jednatel: Miroslav Pokorný

Vedoucí prádelny: Jana Šimková

Vedoucí kotelny: Martin Bohdálek

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

Činnost v roce 2010:

1/ Provoz prádelny
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Prádelna obsluhuje Panochovu nemocnici, což představuje cca jednu třetinu provozu, a další subjekty dle 

objednávek, zejména hotely a rekreační objekty. Tento systém je poznamenán dvěma "špičkami" za rok, tedy 

letní a ztimní sezónou v rekreačních zařízeních.  V roce 2010 bylo vypráno 411 tun prádla, což je o 32 tun 

méně než v loňském roce. Denní produkce je tedy průměrně 1,6 tuny prádla. v roce 2010 byla provedena 

generální oprava nákladního výtahu za 518 tisíc korun.

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 2010 byla výroba následující: 

-  hrubá výroba tepla ............................... 24.982 GJ (gigajoulů)

-  vlastní spotřeba při výrobě tepla...........      932 GJ

-  dodávky vlastní .....................................  5.170 GJ

-  dodávky cizím subjektům ......................17.946 GJ

-  ztráty a bilanční rozdíly ..........................    934 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 2010 bylo vyrobeno:

- hrubá výroba elektřiny ......................... 693.422 kW

- vlastní spotřeba při výrobě elektřiny ...         242 kW

- dodávky vlastní ...................................  134.216 kW

- dodávky cizím subjektům ....................  555.497 kW

- ztráty a bilanční rozdíly .......................      3.467 kW

Obě složky energetického provozu v letošním roce zvýšily svou produkci.

3/ Ostatní podnikatelské aktivity
NEMPRA, spol. s r.o., zprostředkování další služby v oblasti údržby areálových ploch (sekání trávníku, úklid 

sněhu, přeprava stravy...).

Hospodaření:

Hospodářský výsledek za rok 2010 činil 349.643,- Kč zisku.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Ředitelka: Marcela Červová

Manažer: Ing. Milan Hejduk

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, 
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Ktová, Tatobity, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna, Benecko.

Provozování vodohospodářského majetku pro VHS Turnov i v roce 2010 smluvně zajišťovaly Severočeské 

vodovody a kanalizace, provoz Turnov,  které zvítězily ve výběrovém řízení. Rozvoj vodohospodářské in-

frastruktury zajišťovalo VHS Turnov po dohodě s provozovatelem a členskými obcemi ve vlastní režii. 

VHS Turnov je v zastoupení všech členských obcí řízeno Radou sdružení (k 31.12.2010 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

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

255



Ing. Jaroslav Braun – Lomnice nad Popelkou

Personalistika:

V roce 2010 byl provoz organizace zajišťován osmi stálými zaměstnanci v Turnově a čtyřmi v Semilech, 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.

Pracovník pro provozní zálohy:              David Horský

Administrativní pracovnice: Blanka Špetlíková, Michaela Vodhánělová

Asistentka pro chod kanceláře:              Eva Černá

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 ( pro Semily)

                                                               Libuše Šmirausová ( pro Lomnici nad Popelkou)

Odběr vody, ceny a tržby v roce 2010:

Cena vodného a stočného platná v roce 2010 byla opět vyšší oproti předcházejícímu roku. Po loňském 

rekordním zdražení o 13% to bylo letos přibližně o 10%, a to o 6,56 Kč za kubík více:

-  vodné .............................   39,16  Kč/m3

-  stočné ............................   30,61  Kč/m3 

                                                                              ___________________

Celkem..............................    69,77  Kč/m3    včetně DPH 

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
2010 39,16 30,61 69,77 6,56 10,4

V  roce  2010  bylo  odebráno  2.139  tisíc  m3  pitné  vody  a  2.318 tisíc  m3  ostatní  vody.  Celkové  tržby 

provozovatele za vodu činily 140.658 tisíc korun bez DPH.

Investice a opravy realizované v roce 2010:

1/ Čistá Jizera:
Úkolem číslo jedna pro VHS Turnov bylo v roce 2010 byl zdárný průběh všech prací souvisejících s realizací 

akce Čistá Jizera, včasnost a kvalita provedení na jednotlivých úsecích, co nejmenší zásahy do dopravy a 
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životních podmínek obyvatel, plnění všech smluv a podmínek dotací. Jednou větou vyjádřeno, ale jednalo se 

velký  rozsah  organizační,  finanční  i  fyzické  práce. Rada  sdružení  VHS  Turnov  a  zastupitelstva  měst 

zúčastněných na projektu Čistá Jizera  odsouhlasila všechny potřebné navržené kroky pro zdárný průběh 

celého složitého procesu již v loňském roce a vlastní realizace byla zahájena v dubnu 2009.

Ukončení projektu Čistá Jizera je smluvně nastaveno na 30.9.2011. Celkové  náklady projektu představují  

částku cca 800 mil. Kč, k 31.12.2010 bylo celkově proinvestováno 781 mil. Kč 287 mil. Kč v roce 2009 a 494 

mil. Kč v roce 2010).

Některé údaje financování Čisté Jizery za rok 20  1  0:  

Celkové náklady projektu v roce 2010 494,1 mil. Kč

z toho faktury pro dotační titul 438,9 mil.

z toho uznatelné náklady 388,8 mil.

Načerpaná dotace od SFŽP  360 mil.

Investiční dotace z rozpočtů měst    67,5 mil.

Čerpání dotačních prostředků SFŽP a EU probíhalo plynule v průběhu roku.

2/ Ostatní opravy a investice v roce 2010:
- Turnov - opravy vodovodů, kanalizací a stavebních objektů, výměny navrtávacích pasů na 

vodovodních přípojkách (2 982 tis. Kč)

- Jilemnice - oprava kanalizace Poštovní (882 tis.), drobné opravy kanalizace, výměna poklopů 

(celkem 489 tis. Kč)

- Rokytnice nad Jizerou - oprava střechy ČOV, opravy kanálových šachet (315 tis. Kč)

- Lomnice nad Popelkou - oprava vodovodu u stadionu a pod radnicí (6,7 mil. Kč), opravy vodovodů 

malých profilů a další nutné opravy VH majetku (2,6 mil. Kč)

- Semily - opravy vodojemů, kanalizace Dělnická ul. opravy na ČOV (660 tis. Kč)

- Rovensko pod Troskami - VDJ Bora sanace komor (847 tis. Kč)

- Malá Skála - oprava vodovodu k Boučkovu statku (695 tis. Kč)

- Benecko – oprava vodovodu Pláňka (337 tis. Kč)

- Ohrazenice – oprava VDJ (676 tis. Kč)

- Loučky – oprava ČS pod kostelem (378 tis. Kč)

- koncesní řízení (1,15 mil. Kč)

- posouzení úvěrového potenciálu VHS (100 tis. Kč)

- nákupy čerpadel, opravy vodoměrů, deratizace, revize hydrantů, znalecké posudky, geodetická 

zaměření, pojištění majetku, ... (642 tis. Kč) 

- nákup vodoměrů (393 tis. Kč)

- výměny oken a dveří objektů (291 tis. Kč)

- vyhlášení PHO vodních zdrojů (167 tis. Kč)

Financování investic, dotace:

Vlivem Čisté Jizery bylo v roce 2010  vloženo do investic daleko více finančních prostředků, než v uplynulých 

letech, jak dokládá níže uvedený přehled:
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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

Rok 2010 556,4 mil. Kč

Z dotačních titulů  bylo do rozpočtu VHS Turnov poukázáno 469 854.149,- Kč na investice, z toho bylo cca 

20 milionů ze Státní fond životního prostředí, 340 milionů činila dotace EU, 3,5 milionu dotace Libereckého 

kraje.

Dotace měst na akci Čistá Jizera byly následující:

Turnov 37 500 000 Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru 500 000

Semily 20 815 000 Příspěvek na úroky 201 660

Jilemnice 6 200 000 Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru 54 504

Rokytnice 1 000 000 Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru  1 038 768

Lomnice 2 000 000 Příspěvek na úroky VHS           893 100

Celkem 67 515 000 Celkem 2 688 032

Ostatní dotace od členských obcí
- členské obce na investice – 7 454 tis.

- Turnov – 1 967 tis. drobné stavby

- Vyskeř – 2 700 tis. rozvojová lokalita

- Malá Skála – 1 000 tis. vodovod Filka

- Olešnice – 50 tis. dostavba vodovodu Mlýnice

- Rovensko pod Troskami – 500 tis. rekonstrukce vodovodu

- Ohrazenice – 1 360 tis. sítě za hřištěm

- Přepeře – 3 009 tis. Kč  rozšíření sítí

- na přípojky při různých stavbách – 85 tis. Kč 

Dále byl příjmem organizace příspěvek občanů na prodloužení sítí, příspěvky na přípojky ČJ i ostatní  3 

843 tis. Kč.

Přes všechny dílčí problémy je akce Čistá Jizera nejrozsáhlejší v historii společnosti, příští rok zhodnotí, jak 

se VHS úkolu zhostila.

(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 2009 - 2010:

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  044 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 MWt na 27,88 a při této výrobě bylo spotřebováno 2,45 mil. 

kubíků zemního plynu. Z výtopen je tepelná energie rozváděna trubními teplovodními rozvody v celkové dél-

ce 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 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/0
7

2007/0
8

2008/09 2009/10

GJ 89863 91095 94237 89862 87625 84965 60166 71354 63042 62739

Pro zajímavost uvádíme tabulku průměrných venkovních teplot ve stupních Celsia za minulých 10 let, a to  

roční průměr celkem a průměr v topné sezóně (září až květen):
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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

2009/10 9,43 5,96

( 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 

● Projektová činnost 
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● 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 bylo nutné rozšířit  a  zmodernizovat  vodohospodářskou 

infrastrukturu tak, aby po roce 2010 vyhověla normám EU a novým normám ČR. 

Cena vody pro rok 2010 byla stanovena na 69,77 Kč za metr krychlový, což činí  opět  rekordní meziroční 

navýšení o téměř 10%. 

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► SPRÁVA CHKO ČESKÝ RÁJ, ANTONÍNA DVOŘÁKA 294 
Vedoucí Správy CHKO: 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 

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 2010:

Výkon státní správy v roce 20  1  0:  

V rámci státní správy bylo v roce 2010 schváleno 10 územních plánů, 11 změn a zastavěných území. Správa 
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se také vyjadřovala k Zásadám územního rozvoje Středočeského kraje.

Vyhlášení přírodních památek a péče o ně

V roce 2010 byly zhotoveny plány péče o přírodní památky Oborská louka a Podloučky, byl připravenplán 

ochrany na Bartošovu pec.

Odborná činnost

Odborná činnost se v roce 2010 soustředila především na monitoring, inventarizační a další průzkumy. S po-

mocí externích pracovníků byla provedena inventarizace v lokalitách Bučina, Podloučky a Podtrosecká údolí.

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, u něhož bylo zaznamenáno zvýšení počtu kusů. Dále byl zaznamenán výskyt vzácné vy-

dry říční.

Kontrolní činnost

K  zajištění  strážní  služby  měla  v  roce  2009  CHKO  k  dispozici  jednoho  profesionálního  strážce,  24 

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 

2010 byly provedeny následující kontroly: - 4 na území Kozákov

 -7 na území Suché skály                                      

- 4 v krasovém území Bozkovské jeskyně

- 4 na Strážníku (naleziště hvězdovce)

Dále bylo provedeno terénní šetření pod Chlévištěm.

o 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.

Ekologická výchova

V rámci ekologické výchovy se konaly již tradiční akce:

- 22. dubna - Den Země

- 24. května - Evropský den parků

- 28.9. - Svatý Václav na Věžáku, zakončení sezóny a dernisáž prázdninové výstavy

Projekty, spolupráce s obcemi

V roce 2010 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

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 2010 proběhla ve spolupráci s Městskou knihovnou Antoní-

na Marka výtvarná a fotografická soutěž pro děti Příroda na zemi.

(Zdroj: Výroční zpráva organizace)
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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 zahrani-

čí. V roce 2009 měla zastoupení v 22 zemích, přes 86 závodů a 20 technicko-obchodních kanceláří a za-

městnávala 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.  Hlavním výrobním programem jsou komponenty a do-

plňky pro automobilový průmysl, např.  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, termofor-

ming, strojní laminace, laserové řezání, ruční čalounění a řada dalších pro vozy značky Škoda, Volkswagen,  

Ford,  Hyundai.

Firma se ve sledovaném období zapojila do života města i formou sponzorských darů na různé investiční, 

společenské a další akce.

(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. Ve sledovaném období 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 2010 podnikla Česká obchodní inspekce několik akcí u prodejců šperků a zjišťovala pravost českých 

granátů v inzerovaných špercích. Všechny tyto akce byly ku prospěchu družstva, protože odhalily nekalou 

konkurenci se šperky z almandínů a jiných příbuzných, ale levnějších minerálů. Výsledky šetření se objevily i 

v novinách a České televizi - zhruba tři čtvrtiny výrobků byly výše zmíněné "náhražky". Proto družstvo při -

stoupilo ke změně stávajících certifikátů pravosti včetně jejich opatření hologramem.

Také v roce 2010 bylo družstvo výrobcem cen pro Českého slavíka. Designerka vývojového oddělení druž-

stva Hana Stehlíková získala první cenu prestižní soutěže VD DESIGN 2010 za šperk s ametystem. Druž-

stvo bylo v roce 2010 výrobcem oficiálních státních darů pro prince Charlese a vévodkyni Camillu - princ 

Charles obdržel manžetové knoflíky z bílého zlata, zdobené českými granáty a onyxem s ruční glyptikou čes-
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kého lva, vévodkyni Camillu zdobí brož z bílého zlata stylizovaná do znaku Prince z Walesu, zdobená český-

mi granáty.

(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 2010 se počet zaměstnanců pohyboval kolem 250.

Firma měla v uvedeném roce 3 dceřiné společnosti, jednou z nich jsou “Sklářské stroje Znojmo, s.r.o.”  se 

150 zaměstnanci, další dcera se nazývá “Sklostroj Turnov RU, ltd.” A sídlí v Moskvě, kde poskytuje servis a 

náhradní 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,  Maďarsko,  Německo,  Pákistán, Portugalsko, Rusko, Sýrie, Thajsko, Ukrajina, Velká Británie , země 

bývalé Jugoslávie (Černá Hora, Srbsko, Makedonie). V roce 2009 bylo zřízeno vlastní obchodní zastoupení 

v následujících 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 v Moskvě.

Nabízené výrobky v roce 2010:

- Žlaby dávkovačů skloviny

‐ Míchadla skloviny 

‐ Servo mechanizmy dávkovačů skloviny 

‐ Mechanizmy nůžek 

‐ Rozvaděče kapek 

‐ IS formovací stroje a příslušenství 

‐ Řídící systémy a pohony 

‐ E-odstávky 

‐ Dopravníky, příčné dopravníky a zasouvače 

‐ LPBB technologie 

‐ Sklářské formy – s “bonus programem dodávek forem” – BPDF 

‐ Komorové předehřívací pece 

‐ Chladicí pece 

‐ Dopravníky pro studený konec, vizuální kontrola, střepové dopravníky 

‐ Granulátory 
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‐ Systémy manipulace naložených palet 

‐ Balicí linky do smršťovací fólie

‐ Produkty mimo sklářský průmysl, hydraulické lisy,

 (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. Kromě České republiky vyráběla firma i pro vývoz, zejména do Německa, 

Francie a Švýcarska.

(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 

motouz a provaznické výrobky Fotr, Boháček byla založena v roce 1872. V roce 2010 měla Juta, a.s. 14 

závodů s generálním ředitelstvím ve Dvoře Králové. Kromě toho založila dceřinné podniky v zahraničí - 

Rolltex v Německu, Juta Slovakia, Juta UK a Juta Holland.  Většina výroby šla na export, a to 80%, zejména 

do Německa, Francie, Holandska, Velké Británie a Belgie.  Roční obrat firmy byl 4 miliardy korun.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: 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 2010 

byl dokončen vývoj a zahájena výroba nové automatické navíječky velkých návinů netkané textílie a rychlosti  

až do 300 m/min.

(Zdroj: Internetové stránky firmy)
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► 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.

V roce 2010 byla firma rozšířena o strojní konstrukci vybavenou 3D programem pro kompletní zpracování 

zakázek. Největší dodávkou roku bylo spuštění nového řídícího systému navíječky a manipulátoru linky CSM 

(výroba skelných rohoží) v Turecku poblíž Istanbulu v červenci 2010.

(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:

- technické kameny

- diamantové nástroje

- strojní výroba a kovoobrábění - stroje pro plošné broušení a leštění kamenů

Společnost zaměstnávala cca 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 2010 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 
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 4. Speciální služby spojené s optikou 

Dále firma nabízela zakázkovou výrobu speciální optiky, jako jsou hranoly,rovinné destičky, tvrzení krycích a 

matovaných skel, klínová skla do palubních přístrojů letadel, čočky do kamer a průzory do pecí, barevné fil-

try, ÚV a IR filtry,  optická čidla, opracování kulových a rovinných ploch z různých materiálů, výroba speci-

álních krycích skel pro luxusní hodinky. 

V roce 2009 byla zavedena služba Nákup přímo u výrobce - prodejna v budově výrobního závodu v Sobo-

tecké 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.

(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-

městnávala cca 60 lidí  v trvalém    pracovním    poměru.

Nabídka výrobků a služeb v roce 2010:

- hliníkové konstrukce

- prosklené fasády

- boletické pláště

- plastová a hliníková okna, dveře, zimní zahrady

- parapety, rolety, žaluzie, sítě proti hmyzu, meziokenní mřížky a další doplňky

Nově byly nabízeny další služby:

- realizace stavebních zakázek

- zajištění projektové dokumentace

- zajištění dotace z " Programu Nový panel"

Firma byla i ve sledovaném období tradičním sponzorem různých investičních, společenských a dalších akcí 

ve městě.

(Zdroj: internetové stránky firmy)

► ŠROUBÁRNA TURNOV, a.s., Bezručova 788 
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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 2010 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

Za rok 2010 dostal kronikář podrobné údaje o personalistice podniku:

Ukazatel/rok 2010 2009

Průměrný počet zaměstnanců 174 180

z toho řídící pracovníci 9 11

Mzdové náklady 42454 tis. Kč 41616 tis. Kč

Průměrná mzda 20 332,00 Kč 19 267,00 Kč

( Zdroj:výroční zpráva a 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 došlo k získání nových zákazníků a firma dosáhla rekordních 

tržeb, jenž překročily úroveň 1.000 mil. Kč. Firma zaměstnávala více než 400 zaměstnanců. Dnes patří k nej-

větším 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 období měla firma zastavě-

nou plochu 42.000 m2 a na 18 výrobních linkách pracovalo cca 500 zaměstnanců.

Firma se ve sledovaném období zapojila do života města i formou sponzorských darů na různé investiční, 

společenské a další akce.

(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 
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výroba zahrnovala:  Zahrádkářské potřeby,  kryty  strojů  a nástrojů,  plastové díly pro dopravní  prostředky, 

plastové proložky, průmyslové a potravinářské obaly, plastové profily, prvky pro ochranu kabelů a inženýr-

ských sítí, výhřevné podlážky, reklamní předměty.

(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 2010 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  2010 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 2010:

 -  zlaté a stříbrné designové šperky

 -  malé kovové objekty dle předlohy

 - šperky z titanu,oceli a různých umělých hmot
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 -  výroba replik šperků z 19. století podle návrhů Alfonse Muchy

 - 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 

Severních Čechách, v kraji  se staletou tradicí sklářské výroby. Turnovské závody se zabývají broušením 

šatonů a bižuterních kamenů, nově také broušením kubické zirkonie.

(Zdroj: internetové stránky firmy)

 

► 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. a SKLENĚNÉ KAMENY, s.r.o., Nádražní 1485 
Firma se zabývá výrobou bižuterie, skleněných bižuterních doplňků, drobných dílů a bortu, polotovary pro 

výrobu skleněných kamenů a tyčí.  Provozovny se nacházejí  kromě hlavního závodu ještě v Turnově na 

Trávnicích a na Malé Skále. Počet zaměstnanců se pohyboval nad číslem 100.

(Zdroj: internetový katalog firem)

► SEKOPROJEKT - LAPOLY - Ing. Vítězslav Sekanina Turnov, Sv. Čecha 1271
Firma SEKOPROJEKT Turnov vyrábí plastové odlučovače již od roku 1992. V roce 1994 získala VELKOU 

CENU na výstavě EKO Praha. V České republice, na Slovensku, v Litvě a dalších zemích je v provozu více 

než 10 000 odlučovačů SOL, GSOL, OTP a dalších výrobků.

► 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

► KVART PRESS, s.r.o., Alešova 1587

► RETIKO PRINT - výroba a potisk reklamních předmětů, Přepeřská 1302

► PROJEKČNÍ KANCELÁŘE, STAVITELSTVÍ
► PROFES PROJEKT,  spol s r.o., Vejrichova 272
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► 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

Trocha statistiky z turnovských živností v roce 2010
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. Letos přinášíme statistiku obchodů a 

služeb.

Ke konci roku 2010 byly v Turnově:

- lékárny - 4 ( Pod radnicí, V Hloubce, U nádraží, v nemocnici)

- koloniály - potraviny - 6 ( Domino, U hodin, U Roubíčků, Anexe, večerka Verich a Si Huang Ho)

- pekařství -  7 ( Šumava 2 provozovny, Mikula 2 provozovny, Takano, Harmonia, Čerstvé pečivo u nádraží)

- ovoce - zelenina - 3

- řeznictví - 3 ( Eva Krejcarová, maso uzeniny Novák, řeznictví uzenářství Kužel

- květinářství - zahradnictví - 8 ( Květiny-semena Ivan Košek, květinářství Zakouřilová, D&M květiny, květi  

   ny Marie Řeholová, Zahradnictví Hájek, Květiny Hloušková, Květinové studio Veronika, Ráj zahrádkářů)

- klenoty, šperky, zlatnictví - 10 ( Zaltnictví Macounová, Studio Šperk, Routa Soliter Granát, Belda a spol., 

   Klenotnictví Josef Janda, Zlatnictví Bukvic, Zlatnictví hodiny Mine Art, Zlatnictví Twenty, Zlatnictví Kolovrat-

   ník, Granát)

- foto kino -3 ( Print servis, Foto Staněk, Fotoexpres Český ráj)

- oční optika - 4 (Oční optika Milan Gloza, Oční optika Jiří Bíma, Dioptra, Feba)

- knihkupectví - 3 + 1 antikvariát (Kniha Českého ráje, 2x Knihkupectví Michal Bartůněk)

- oděvy - nejvíce se měnící položka, zaevidováno 10 + cca 8 obchodů asijské provenience ( Styl, MV Bou- 

   tique, Kerbo, Textil - kožená móda, Móda klasik, Tepo textil, H.I.S., Midas Modes, Groh&Krejčí, Logo 

   Grazyna Golisová, Pietro FILIPI)

- obuv - 5 ( Baťa, Čao obuv, Roub obuv, Obuv - kožená galanterie Iva, obuv JADI)

- sportovní potřeby - 4 ( Hokof, Sport Staněk, Hobby sport Miloš Zelenický - 2 provozovny)

- jizdní kola - 4 ( MV Cymonto, Cyklo sport Kampo, Atom - cyklo, ski sport, Cyklo sport Jandík)

- elektro - Way elektro, Helia elektro, Havl elektro, Horák elektro)

- železářství - 2 ( Praktik, SPOMAT)

- drogerie - 6 ( Schlecker, Teta 2 provozovny, Anuška, PAD - papír, sklo, drogerie)

- hračky - 5 ( Tomáš, Praktik - Kerbo, Toys, Pompo, Hračky - papír u nádraží)

- nábytek - 8 ( nábytek Rubín, Styl nábytek, Linie nábytek, H + H kuchyňské studio, Svět kuchyní, Tinem 
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   Petr Němeček, BEFT nábytek, Nábytek V. Udržal )

- kadeřnictví -  11

- cestovní agentury - 5 

- truhlářství - 6
- švec, oprava obuvi - 5

________________________________________________________________________________________________

(Pozn. kronikáře: Bohužel aktivita většiny firem zůstává pro veřejnost stále uzavřena. Všechny významné fir -

my a organizace byly se žádostí o informace ze své činnosti pro potřeby kroniky města obeslány, odezva  

však byla minimální  Část informací je použita z internetových stránek firem, které jsou v poslední době pře-

ce jen vizitkou firmy a bývají aktualizované)
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XI.
TURNOVSKÝ MÍSTOPIS

SKÁLOVA ULICE
JIRÁSKOVA ULICE
ULICE PALACKÉHO
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V následující kapitole je podrobně popsána II. část vybraných míst s popisem, kde byly v daném období jaké 

prodejny, provozovny a podobně. V roce 2009 je popsáno náměstí, ulice Hluboká a Sobotecká. Nyní pokra-

čujeme okolními ulicemi náměstí (Skálova, Jiráskova) a další páteřní třídou - ulicí Palackého.  Zejména v 

centru města se budou tyto údaje často měnit, proto se v budoucích letech bude i kronikář ke stejným mís-

tům vracet. 

SKÁLOVA ULICE
Postupujeme od náměstí podle kostela sv. Františka a pošty po pravé straně ulice.

V zadní části klášterního traktu se nacházejí veřejné WC.

Dům čp. 66
Starší dům na tomto místě podlehl požárům Turnova r. 1643 a 1707, základ současné budovy je z roku 1723 

- zachovány renesanční klenby v průchodu a barokní pavláčka v nádvoří. Adaptován byl koncem 19. století,  

nyní má novou fasádu. V přízemí se nacházejí  dvě provozovny - směrem od náměstí Trafika u Vildy a 

vpravo od domovních dveří prodejna a poradenství DRINKS (výpočetní technika).

Dům čp. 67,68
Domy jsou propojeny chodbou. Čp. 67 je starší (cca z roku 1792), první zmínka o čp. 68 je z roku 1844. O 

padesát let později, r. 1891, byly domy propojeny.  Dnes se zde nachází úřadovna Městské policie a odbor 

přestupkového řízení.

Dům čp. 69
Velký městský dům je zaznamenán v kronice počátkem 18. století jako "pohořelý". Z téhož století se za -

chovaly klenby v průjezdu a pozoruhodný půdorys domu. Poslední úpravou z r.1934 pozbyl části historické 

hodnoty. Přízemní prostory slouží dvěma provozovnám - vpravo od vchodu je Pekařství Šumava, v levé části 

přízemí nově otevřená pobočka Uni Credit Bank.

Dům čp. 70 - U Bažanta
Historicky cenný dům bývalého hostince s vlastním hospodářstvím  má zachovalý renesanční půdorys, klen-

by v přízemí, mansardovou střechu a okna s ostěním ze 17. století. Naštěstí se mu dostalo vždy citlivých 

oprav a úprav. Součástí je brána a kašna s pískovcovou plastikou tří světců - sv. Jana, sv. Václava a sv. An-

tonína Paduánského. Dům slouží jako součást Muzea Českého ráje.

Dům čp. 71 - Muzeum Českého ráje
Dvoupatrový městský dům byl postaven na místě staršího v roce 1873 podle návrhu architekta Sacherse z 

Liberce a patřil továrníku Boháčkovi, majiteli Provazárny. V roce 1934 bylo přistavěno 3. patro "k účelům mu-

zejním". O Muzeu je psáno samostatně v kapitole VII. Kultura.    

Dům čp. 72
Původní stavba nepřežila několik požárů, základ nynější budovy vznikl kolem r. 1700. Prošel velkou přestav-
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bou koncem 19. století, kdy ztratil charakter domu s hospodářstvím, úprava průčelí proběhla ve  třicátých le-

tech 20. století. V přízemí domu bývala lékárna, později Klub důchodců. Nyní je v něm umístěn městský  

úřad, a to odbor dopravní, školství, kultury a sportu a živnostenský úřad. Do nedávna zde byla ještě úřadov-

na všeobecné zdravotní pojišťovny, která se přestěhovala na náměstí, a část archívu Muzea Českého ráje.

Dům čp. 80 - Na Sboře
První  údaj  o  domě  je  z  roku  1606,  od  r.  1614  zde  působil  bratrský  sbor.  Stavba  byla  obnovena  a  

zmodernizována v letech 1809 - 29, nejnovější úpravy byly provedeny kolem r. 2000. Na domě je umístěna 

pamětní deska českého buditele, spisovatele a básníka Antonína Marka, který se zde narodil. V budově je 

sídlo Ochranovského sboru při Českobratrské církvi evangelické.

Za ním, v uličce  Na Sboře se nacházejí další dva obytné domy čp. 75 a 79. v prvním z nich se nachází 

prodejna suvenýrů, minerálů a dárků.

Dále směrem od náměstí je zřízeno letní kino. Jeho výstavba proběhla v šedesátých letech minulého století 

a byl to velkolepý víceúčelový prostor měl hlediště pro více jak 2 tisíce diváků. K jeho chloubám patřilo velké 

pódium s podzemním orchestřištěm a přilehlým objektem šaten a byl využíván k různým slavnostem mi-

nulého režimu. V devadesátých letech  bylo zrušeno orchestřiště, přebudovalo se prohnilé jeviště a na jeho 

místě byla postavena stabilní promítací stěna. Promítací kabina byla vybavena promítacími stroji MEOPTA 

UM 70/35, které vedle všech současných formátů 35 mm umožňovaly projekci 70mm filmu (systém TODD 

A.O.) se šestikanálovým zvukem. Kino je součástí plochy městského parku. Za ním směrem k Husově ulici 

se nacházejí poslední tři stavby pravé strany Skálovy ulice.

Pacltova huť (bez čp.)
Stavba čtvercového půdorysu z omítnutých pískovcových bloků se nachází na okraji parku. Středem objektu 

vede mohutný zděný komín. budova sloužila pro výrobu skelné kompozice v 18. a 19. století. Zchátralý ob-

jekt byl zadaptován v roce 1993 a nyní je zde vinotéka.

Domy čp. 373 a 1603 - Střední uměleckoprůmyslová škola
Historicky cenná původní budova školy byla postavena v letech 1908 - 09 podle architekta Jaroslava Valečky 

z Prahy, stavitelem byl Antonín Bernat z Turnova. Jako první se dočkala obnovy fasáda v r. 1995, byly ve-

stavěny podkrovní ateliéry a  nyní probíhá výměna oken. Sousední budova, nyní  propojená se SUPŠ, pů-

vodně sloužila střední zemědělské škole.

Dále postupujeme po levé straně ulice opět od náměstí směrem k městské knihovně a Husově ulici:

Dům čp. 92 - Prior
Nárožní dům mezi náměstím a Skálovou ulicí, na jehož místě 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 podoby. V současné době v něm sídlí: 

- přízemí - supermarket Tecso
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- 1. patro  - obchodní dům Prior ( papírnictví, domácí potřeby, bytový textil, obuv)

                - obchod textilem asijské provenience

- 2. patro - Fashion shop - textil, obuv a průmyslové převážně asijské provenience

- 3. patro - sportovní potřeby Hobby sport

               - cestovní agentura Renn Tour J. Drahoňovské

Dům čp. 91

Na místě starší budovy byl postaven nový dům v roce 1928. Nyní má v přízemí dvě provozovny - vlevo od  

vchodu je prodejna Mlékárny Příšovice (donedávna tu byla zelenina a potom pekařství Mikula), na pravé 

straně je Servisní středisko FAB, výroba klíčů a podobně.

Dům čp. 90
Také tento sousední dům měl "předky" ze 17., 18. století, z nichž se zachovala část sklepů. Současná bu-

dova pochází z poloviny 19. století, v roce 1932 byla adaptována. Přízemí nabízí prostor také dvěma obcho-

dů, vlevo se nachází Pompo, prodejna hraček, vpravo módní butik JK Station.

Dům čp. 89
Dům je zapsanou kulturní památkou jako krásná ukázka měšťanského empíru. Pozoruhodný je také půdorys 

objektu. Dnes zde sídlí pobočky Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky.

Dům čp. 88
Stavení je na tomto místě doloženo již před požárem r. 1643, později obnoveno, ale nejspíš bez hospodář-

ských budov.  Z 18. století se zachovaly sklepy, dům je o 100 let mladší. Rovněž zde jsou umístěny dva ob -

chody - vlevo směrem k náměstí jsou to Hudební nástroje, hudebniny, vpravo od vchodu Zlatnictví Bukvic.

Dům čp. 85
přes  úzkou  Děkanskou uličku  se  nachází  přízemní  domek,  postavený na  starším gruntu  počátkem 19. 

století. Poslední adaptace proběhla v roce 1932, kdy zde byl zřízen krámek. Nyní slouží jako Restaurant u 

muzea s venkovní zahrádkou uvnitř bloku domů.

Dům čp. 84
Zdobný dům se štukovou výzdobou byl přestavěn v historizujícím slohu kolem roku 1900. Nyní je v majetku 

Města a jsou zde umístěny odbor správní a odbor sociálních věcí.

Dům čp. 82,83
Původně dva objekty s historií od 17. století byly propojeny a sjednoceny římsou a fasádou pří přestavbě na 

počátku 20. století. Zachovaly si však odlišnou střechu a je patrná i původně odlišná výška oken. V domě se 

nacházejí Chovatelské potřeby (směrem k náměstí) a prodejna hraček a papíru TOYS.
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Kolem dalšího domu (čp. 917) se dostaneme ke Svěrácké bráně, která byla součástí původního opevnění  

města. Z ní se zachovalo pouze schodiště na Trávnice.

Dům čp. 465
Sice nehostí žádný obchod ani provozovnu, ale je zajímavý jednak stavebně - vila švýcarského typu z roku  

1880, a dále je zde umístěna pamětní deska J. V. Šimákovi.

Dům čp. 466 - Skálův dům
Rozsáhlý dům nechal postavit Ing. Jan Skála, turnovský rodák, jinak hlavní stavitel železnic v c. k. Rakous-

ku, jako sirotčinec v roce 1881. Ve 40. letech byla ohlazena fasáda a dům do nedávna sloužil jako internát.  

Nyní  je  v  něm umístěno několik  drobnějších provozoven (  Taneční  škola  Labyrint,  Důchodové oddělení 

OSSZ Semily, autoškola, různé druhy individuálního cvičení a cukrářství).  Budova je v majetku Města a 

plánuje se využití pro úřad města, tedy sestěhování odborů z domů čp. 68 a 84.

Mezi Skálovým domem a další budovou - základní školou - se nachází parčík s  pomníkem Josefa Pekaře. 
Historie pomníku je poměrně pohnutá. Vznikal v letech 1937 - 39 v dílně vynikajícího českého sochaře a gly -

ptika Josefa Drahoňovského.  Byl odhalen na počátku okupace, kterou kupodivu přežil. Byl odstraněn až z 

vůle Pekařova odpůrce, ministra Zdeňka Nejedlého. Bronzovou bustu se naštěstí podařilo zachovat v depo-

zitáři turnovského muzea. Původní žulový podstavec se po částech sice také našel, jeho opravu a kompleta -

ci bylo nutno svěřit Ing. Eriku Tichému z hořické sochařské školy. Pomník byl znovu odhalen na původním 

místě v dubnu 1994.

Dům čp. 600 - základní škola "chlapecká"
Nejstarší školní budova v Turnově, původně chlapecká škola, byla v loňském roce prohlášena za kulturní 

památku. Stavba byla dokončena r. 1907 a otevřena v lednu 1908. V kronice školy je o tom záznam:

" Novou budovu navrhl Jaroslav Valečka z Prahy. Budova má mít 12 učeben pro 60 - 80 žáků, 4 kabinety,  

jednu kreslírnu, 2 sborovny, ředitelnu, byt pro ředitele (3 pokoje a kuchyň), byt pro školníka (pokoj a ku-

chyňka), tělocvičnu o ploše 1072 m2 , za školou školní zahradu. Hlavní fronta budovy 19 m od ulice, topení  

párou o nízkém tlaku. Stavitelé budovy: Antonín Holeček z Jičína a Václav Soukup z Turnova. Rozpočet činil  

257.000,- korun....“

Slavnostní otevření školy se konalo 5. ledna 1908 po slavnostní mši v chrámu Panny Marie. Průvod ke  

školní budově tvořili městští radní, c. k. úřednictvo, kněží, učitelé, žáci, rodiče žáků a místní spolky a or-

ganizace. Ředitelem školy ustanoven František Doubek."(zkráceno)

V současné době má škola ..tříd a kolem 500 žáků.

Mezi školou a sokolovnou stojí  pomník Padlým, jehož autorem je rovněž Josef Drahoňovský. Jedná se o 

bronzovou plastiku ženy s dítětem v nadživotní velikosti, osazenou na žulovém soklu s datací 1914 - 1918, 

1938 - 1945 a 1948 - 1989. Ve spodní části je bronzová deska s nápisem:"Já vše jsem dala v oběť na bojišti,  

Ty, dcero svobody, jdi šťastna v život příští. U tohoto pomníku probíhají slavnostní pietní akty k významným 

výročím.
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Dům čp. 540 - sokolovna
Tělocvičný spolek Sokol patří k nejstarším v Turnově, byl založen r. 1862. Samostatné zdobné budovy se do-

čkal v letech 1886 - 88 a byla postavena podle návrhu Josefa Knopa. Svému účelu slouží dodnes. Kromě tě-

locvičny, galerie, menších cvičeben na stolní tenis apod. má v přízemí zavedenou restauraci se salónkem, v 

1. patře zasedací místnost s kuchyňkou a v podkroví jednoduché ubytování turistického typu.

Před sokolovnou směrem k nové sportovní hale se nachází  pomník dr. Miroslava Tyrše.  Horní část po-

mníku je tvořena bronzovou sochou, do třetice z dílny Josefa Drahoňovského z roku 1932. Postava muže v  

životní velikosti je oděna do sokolského kroje, v pravé ruce drží knihu s vloženou ratolestí.  Sokl je tvořen 

čtyřmi segmenty se dvěma nápisy: "Dr. Miroslav Tyrš (1832 - 1884)" a pod ním "Tvůrci sokolstva sokolská 

župa ještědská 1932".

Dům čp. 207 - hala TJ
Nově postavená budova zdědila číslo popisné po starším domku, který stával na Koňském trhu. Sportovní 

hala na níž proběhla zásadní rekonstrukce a přístavba, byla dokončena a slavnostně předána do užívání 

19. prosince 2005. Den otevřených dveří pro veřejnost se konal 21. prosince, naplno začala sloužit od Nové-

ho roku 2006. Hala má rozměry 40 x 21 metrů a jsou v ní standardně vyznačena hřiště na florbal, futsal, bas -

ketbal, házenou, na odbíjenou pak centrální kurt plus 3 tréninková hřiště. K hale přísluší 4 šatny vybavené  

samostatnými sprchami, rovněž je možné využít i ozvučení. V budově funguje také spotbar a komerčně vyu-

žívané fitcentrum, které obsahuje Squash, spinning, saunu, vířivku, solarium, masáže a kosmetiku.

JIRÁSKOVA ULICE
Postupujeme od náměstí po pravé straně se nenacházejí žádné obchody ani provozovny, pouze schodiště  

ke k děkanskému kostelu sv. Mikuláše a k faře.

 

Kostel sv. Mikuláše
Počátky stavby jsou spojeny se samotným vznikem města Turnova, v písemných pramenech je poprvé zmi-

ňován v roce 1357. Mohutná 25 metrů vysoká čtyřhranná věž tvoří jednu z dominant města. Původně gotický  

kostel ze 14. století byl zcela zničen při požáru v roce 1538. Byl přestavěn renesančně, ale v roce 1707 sho-

řel kromě věže celý znovu. Barokní přestavba byla dokončena roku 1722, ale barokní výzdoba byla dopl-

ňována po další desetiletí. Bohatě zdobený interiér byl v roce 1994 restaurován. Ze 16. století se zachovaly 

historicky velice cenné renesanční náhrobky čtyř členů rodiny Vartenberků, tehdejších majitelů Turnova. 

fara
Barokní fara,  přiléhající ke kostelu sv. Mikuláše,  vznikla přestavbou původní školy, pochází z roku 1708. 

Dnešní budova s mansardovou střechou byla nedávno rekonstruována. Pod farou směrem do Jiráskovy uli -

ce je patrné původní opevnění města, jehož byl kostel sv. Mikuláše součástí a plnil zřejmě i obrannou funkci.

Po levé straně směrem od náměstí se nacházejí obchody a provozovny zejména v horní části ulice:
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Dům čp. 134
Historický dům mimo linii náměstí, které končí domem "U Jelena", je uváděn již počátkem 17. století. Nej-

starší z dnešní budovy je klenba v přízemí a dvě patra sklepů. Poslední přestavba je z roku 1930. V přízemí 

se nachází prodejna obuvi IVA.

Dům čp. 133
Velký historický dům s klasicistními římsami a fasádou je rovněž poprvé uváděn na počátku 17. století, ten 

však podlehl požáru v roce 1707, zachovaly se pouze sklepy. Brzy po požáru byl dům obnoven a přestavěn  

na konci 18. století, průčelí bylo do dnešní podoby upraveno v 80. letech 19. století . V přízemí se nacházejí 

dvě provozovny - vlevo od vchodu do domu je butik Midas Modes (dříve býval v Hluboké ulic), Vpravo od 

vchodu je bar, který je součástí nedaleké sázkové kanceláře Chance. Dále se v domě nachází realitní kance-

lář Triáda.

Dům čp. 132
Opět velký měšťanský dům se zachovalým průjezdem do dvora, nyní tu pokračuje pěší zóna a ulice Ladi-

slava Petrnouška - zkratka k Městskému divadlu.  První zmínka o domě je z roku 1622, z té doby je za-

chováno klenutí v průchodu. Do dnešní podoby byl přestavěn v první čtvrtině 19. století, později pouze obno-

vena fasáda. V levé části přízemí před průchodem je prodejna oděvů H.I.S., vpravo při ulici Jiráskova Dům 

čaje - prodejna čajů, kávy, cukrovinek, svíček a drobných dárků. Z průjezdu je přístupná půjčovna svatebních 

a společenských šatů Orchidej a autoškola Prudič. V zadní části domu (přístupné ze dvora) se nacházejí dvě  

sázkové kanceláře, již zmíněná Chance a Fortuna.

Dům čp. 129
Menší měšťanský dům než předešlé dva ovšem poskytuje prostor také dvěma provozovnám. Nachází se 

zde dermatologická ambulance MUDr. Lucie Baštové, v přízemí ještě certifikované studio Oriflame a pojiš-

ťovna Total Brokers. Sklepy domu se zachovaly z počátku 17. století, stavba samotná je o sto let mladší, 

přestavěná v druhé polovině 19. století s obnovenou fasádou z let 1936-1941.

Dům čp. 127
Budova na tomto místě stála  od roku 1628, zachovaly se sklepy a klenutý průchod do domu. Přestavba. 

proběhla kolem roku 1880, z této doby pochází průčelí. Dnes je zde bar, dá se spíše říci klub, Turn-off, v 

pravé části pak v současnosti uzavřený podnik podobného rázu.

Dům čp. 126
Opět památný dům s římsami a světle zelenou fasádou pochází z počátku 17. století. Byl zničen požárem za 

třicetileté války, ale brzy obnoven a téměř do dnešní podoby upraven kolem roku 1880. V levé části přízemí 

je umístěna prodejna a servis jízdních kol MV Cymonto, vpravo do vchodu má klubovnu TJ Orel.

Dům čp. 124
Ačkoli vyhlíží poměrně moderně, budova byla postavena na počátku 17. století. Zásadní přestavba proběhla 
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v roce 1892 a poté několik dalších. V přízemí můžete navštívit kosmetické a kadeřnické studio.

Poté následuje proluka po zbořeném historickém domě, který byl ve špatném technickém stavu. 

Dům čp. 122 
V budově s přistavěnými terasami a bočním vchodem se nacházejí Apartmány Adam. Původně na tomto 

místě stál dům už na počátku 17. století, přestavěný koncem 18. století. z této doby jsou zachovány dimenze  

a uspořádání domu.

ULICE PALACKÉHO
Postupujeme od kruhové křižovatky  s ulicí Soboteckou a Hlubokou po pravé straně směrem k nádraží.

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.

Dům čp. 148

Portál a klenba domu pocházejí z období okolo roku 1800, později byla část domu zřízena a do dnešní podo -

by byl upraven vletech 1931 - 33. V budově se nacházejí dvě provozovny - směrem k Baťovně je to zlatnic-

tví, ateliér Jiřího Urbana, vlevo pak výpočetní technika Atlantis.

Dům čp. 149

Měšťanský dům je na tomto místě doložen od 17. století, nynější stavba je z roku 1893, v roce 1926 adap-

tována. Nacházejí se tu rovněž dvě provozovny - vpravo od vchodu kožená galanterie a módní doplňky Doris 

kabelky, s.r.o., vlevo pak Fotoexpres Český ráj.

Dům čp. 150

Nárožní dům směrem k divadlu a na Trávnice je již dlouhá desetiletí vyhlášen obchodem šperků a hodinek. 

Nejprve to byl státní podnik Klenoty, po revoluci Macounovi, rovněž kvalitní zlatnictví a hodinářství. Po pře-

stěhování Macounových na náměstí je zde nově zlatnictví, bytové doplňky Mine Art.  Doklady o domě na 

tomto místě jsou už z roku 1608, současná stavba je z druhé poloviny 19. století, adaptovaná v letech 1926, 

1937 a 1940.

Dům čp. 473

Druhý nárožní dům je poprvé uváděn v roce 1585, nejstarší části domu (klenby, sklepy, zadní část) pocházejí 

z konce 18. století. Zásadní oprava proběhla v roce 1928.  V pravé části je již léta prodejna Semena (už za 

socialismu), nyní Semena, hnojiva, hospodářské produkty pana Pokorného a Tex-bo shop,obchod textilem a 
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obuví asijské provenience, který nahradil levné zboží Vše za 39. V levé části se nachází obchod se spodním 

prádlem Silhouette, v prvním patře firma D.E.S.V., spol. s r. o. Vodháněl - účetnictví, daně.

Dům čp. 474

Historicky cenný dům, poprvé připomínaný také v roce 1585, má přízemí a část patra s klenbami ze 17.  

století, kolem 1800 byl přestavován a vznikly venkovní římsy. Nejnovější tvar je z období kolem roku 1929 - 

39. V přízemí domu sídlí prodejna Tabák, noviny. 

Dům čp. 475

Jádro domu pochází ze 17. století, z této doby se zachovaly klenby v průchodu. Velkou přestavbou prošel 

koncem 19. století.  Rovněž tento dům poskytuje prostor dvěma obchodům, vpravo je  Freeride - sportovní 

oblečení, vlevo od vchodu se nachází prodejna obuvi. Obě prodejny prošly od revoluce řadou změn, byly tu 

květiny, pekařství, oděvy...

Dům čp. 476

První zmínka o tomto domě je z roku 1755, jádro domu s klenbami v krámě a domovním průchodu je však 

prokazatelně starší. Původně byl součástí sousedního čp. 475, kolem roku 1800 osamostatněn a přestavěn, 

z této doby pocházejí konzoly na průčelí a rámování oken. V přízemí domu je umístěna prodejna textilu asij -

ské provenience Phu shop textil.

Dům čp. 477

Na tomto místě je uváděna stavba domce už roku 1585, současná budova je z počátku 18. století,  jak 

ukazuje lunetová klenba v krámě a některé prvky jádra domu, Později byl přestavěn s typickou formou štítu z 

konce 18. století. V přízemí domu se nacházejí dva obchody, vpravo Kuřecí svět (prodej drůbeže a ryb), 

vlevo od vchodového průjezdu je galanterie Glomus.

Dům čp. 478

Místo bylo rovněž osídleno už v roce 1585, dnešní dvoupatrový dům je "novostavbou" z roku 1909. Provo-

zovna v přízemí také prošla velkým střídáním od revoluce, kdy tu byla kavárna, společenská konfekce atd., 

nyní se zde nachází Saloon Bety - zverimex, chovatelské potřeby.

Dům čp. 479

Nárožní dům mezi Palackého a Krajířovou ulicí s typickým arkýřem, zakončeným věžičkou byl vystavěn ko-

lem roku 1900, v r. 1936 rekonstruován.  V přízemí a části 1. patra je zřízen obchod s domácími potřebami,  

sklem a keramikou 10000 věcí pro domácnost - Jiří Procházka. Podobný sortiment zde byl zaveden i za so-

cialismu, kdy zde byla např. elektra se skladovými prostory v sousední synagoze.
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Dům  čp. 484

Další velký nárožní dům přes ulici Krajířovu patřil rovněž k nejstaršímu městskému jádru. Pravděpodobně tu  

byl mázhaus, na počátku 17. století vznikly zajímavé klenby. 2. patro bylo přistavěno v roce 1935. V přízemí 

směrem do Palackého ulice se nachází obchod Zlatnictví - květiny.

Dům čp. 493 - bývalý Dias

Rozsáhlá budova bývalé továrny Pospíšil,  později  Dias, před malým mostem přes Jizeru je připomínána 

rovněž od 17. století, zásadní přestavbou prošla r. 1921. Po revoluci byla vydána v restituci, nyní je pod 

správou s.r.o. Terra a sídlí zde řada organizací: Pégassos - výroba reklamy, autoškola Novotný, účetnictví 

Janušková, Finance MB, s.r.o., v přízemí funguje nehtové studio Orchidej a v bývalé vrátnici Trilobit - výpo-

četní technika. V přízemí se nachází ještě další prostor pro obchod nebo provozovnu, momentálně nevyuží-

vaný. V tomto místě i v nynějším nehtovém studiu se od revoluce vystřídalo několik provozů - kuchyňské stu -

dio, cukrárna, obchod pro maminky s dětmi, květinové studio atd.

Dům čp. 175 - bývalý "výzkumák"

Pod lidovým názvem "výzkumák" se na dotyčnou budovu doptáte mezi Turnováky ještě dnes - byl tu totiž Vý-

zkumný ústav monokryslalů. Původně továrna patřila brusírnám Herman a Palma, o čemž svědčí i bronzová 

plastika nad vchodem, a to od 80. let 19. století.  Nyní je tovární objekt využíván spoustou větších i menších 

firem a obchodů: Prima kámen plus, s.r.o.,  zabývající se využitím kamene ve stavebnictví a výrobou umě-

lého pískovce, Laros, s.r.o. - realitní síť, Jezdecké potřeby Alexxride, Petr Hofhans - fyzioterapeut, v přízemí  

směrem do ulice sídlí obchod Starožitnosti, Bylinářství Lilie a herna - bar. Ve dvoře směrem na Luka jsou 

další výrobní provozovny, především Crytur a 1. turnovská chráněná dílny.

 

Dům čp. 766

Osamoceně stojící funkcionalistický dům sloužící léta provozovně fotoslužby nyní poskytuje prostor přízemí 

domu dvěma obchodům: vchodem z nároží se dostanete do prodejny PEso - gurmánovo koření, čaje, který 

voní po celém okolí, směrem k nádraží je situován obchod s módou, modními doplňky, potisky na trička atd. 

Multi style.

Dům čp. 766 je posledním  před velkým mostem po pravé straně, za ním následuje parčík a vjezd k autobu-

sovému nádraží na Lukách. Dále pokračujeme za Jizerou nárožním domem s Kotlerovým nábřežím.

Dům čp. 1372 a 440

V místě dnešního domu stála stará huť, tzv. mačkárna. Dnešní výstavba je z let 902 - 1904. dům je čerstvě 

opraven a má stejnou fasádu i okna s domem čp. 440. V domě sídlí Kniha U Jizery, prostorná samoobsluha, 
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ve dvoře kadeřnictví a kosmetika. V části čp. 440 je Kuchyňské studio.

Dům čp. 441

Dům ze samého počátku 20. století se zdobnou fasádou poskytuje přízemní prostory prodejně Večerka - po -

traviny. Dříve tu bývala rybárna.

Dům čp. 442

Poslední dům tohoto bloku, nárožní s ulicí Na Skaličce, byl postaven rovněž kolem roku 1904, má zdobenou 

fasádu a nárožní arkýř s věžičkou. V přízemí sídlí Obuv, kožená galanterie, dále drogerie Teta a nově Ča-

rokrámek. V I. patře je kancelář Účetnictví, daně a z boku, z ulice Na Skaličce, Trhy Asia.

Dům čp. 182 - Modrá hvězda

Dům pod masivem Skaličky byl datován už kolem roku 1600, jádrem dnešní stavby je budova z roku 1844 s 

nástavbou z roku 1926. Z poloviny 19. století pocházejí rozsáhlé sklepy ve skále. Budova sloužila jako hotel,  

později sál SSM. Po letech nefunkčnosti zde s velkým odporem obyvatel byla zřízena pumpa Robin Oil s  

prodejnou a občerstvením, hospůdka Steak bar je momentálně mimo provoz.

Další domy se nacházejí za zatáčkou a železničním viaduktem, Palackého ulice pak pokračuje k sousední  

kruhové křižovatce.

Dům čp. 599

Dům je vestavěn do svahu, zahradou sousedí a železničním náspem. V přízemí se nacházejí kanceláře fir-

my Zikuda - vodohospodářské stavby.

Dům čp. 572

Dům tvoří jakousi špičku bloku, sousedící s kruhovou křižovatkou. Nachází se zde bar Valhalla a herna.

Dále postupujeme po levé straně ulice opět od křižovatky se Soboteckou ulicí směrem k nádraží:

V prostoru dřívějšího Feštrova pivovaru a bloku domů je parkoviště a asijským tržištěm na okraji.  Řada  

domů začíná čp.216 naproti obchodu Semena.

Dům čp. 216

Na místě domu je uváděna stavba už v roce 1585, dnešní budova je dílem stavitele Svobody z roku 1892, v  

roce 1938 byla adaptována. V přízemí byla vyhlášená samoobsluha potravinami, zvaná "Stovka" - pod tímto 

názvem je místo mezi Turnováky známé dodnes. Nyní je v přízemí domu směrem z parkoviště přístupné 
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asijské bistro Bamboo (dříve Triolan), v zadní části domu se vchodem směrem z uličky Abigail Horákové 

funguje sportbar - herna U Čerta.

Dům čp. 215

se nachází přes uličku Abigail Horákové. První stavba je ze stejného období jako okolní zástavba, nynější 

budova byla postavena kolem r. 1800, z níž se zachovaly klenby a portál v přízemí. V domě sídlilo družstvo  

Sněžka - prodejna kožené galanterie, v současné době je zde dětský textil asijského původu.

Dům čp 214

Dnešní dům ukazuje na pozdní fázi empíru tedy poslední čtvrtinu 19. stol., přestavba je datována 1888.  V 

přízemí se nachází rozsáhlá prodejna Sportu HOKOF.

Dům čp. 213

je  historicky  cenným měšťanským domem,  základ  pochází  ze  17.  století  (lunetová  hřebínková  klenba). 

Rovněž průchod a fasáda dává představu městských domů v této části Turnova kolem roku 1800. V přízemí  

funguje prodejna Vytápění Verich, koupelnové doplňky, instalační materiál a související zboží.

Dům čp. 212

byl postaven v první čtvrtině 19. století stavitelem Knopem. V přízemí bylo léta vyhlášené železářství, pak 

rychlé občerstvení, nyní bohužel nefunkční, takže provozovna je prázdná.

Dům čp. 211 - Kazaň

Současná budova ve stylu provinciální  novorenesance sloužila jako hotel,  později  restaurace Kazaň, po 

revoluci pokus o obnovu této funkce (hotel Alfa). v přízemí bylo do nedávna řeznictví, nyní restaurace Arena 

Kebab  House.  V  dalších  patrech  se  nacházejí  kanceláře:  Advokátní  kancelář  Burjánek,  Verner,  Mikl,  

IREKON, v.o.s., a další účetnictví a daňové poradenství.

Dům čp. 210

Přízemní domek na rohu ke Koňskému trhu je připomínán v 16. století, poslední stavební úpravy byly prove-

deny v roce 1929. Sídlí zde Pekařství Šumava, dříve ( v devadesátých letech) tu byla drogerie, ještě před tím 

trafika.

Dům čp. 195
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Velký rohový dům lidově zvaný "u Rochovanských" měl předky na tomto místě už od 16. století, podlehli 

však požárům Turnova r. 1643 a 1707. Dnešní budova byla vystavěna v roce 1893, po velkém požáru v roce 

1968 opět obnovena. Posledním zásahem bylo stržení  arkýře v roce 2009. Vchod z nároží má obchod 

módním oblečením Styl, v pravé části přízemí je prodejna metrového textilu a galanterie. 

Dům čp. 194

Na místě dnešního domu stával středověký špitál (doložen 1622), měšťanský dům byl postaven koncem 18.  

století, obnoven kolem roku 1800. Dnešní podoba pochází z roku 1870 od stavitele J. Knopa. Zvláštností 

domu je, že nemá vůbec vchod z hlavní ulice - zde jsou tři malé krámky a vchod je situován přes dvůr z Koň -

ského trhu.  V pronajatých prostorách sídlí  nově cukrárna Dobrůtky u kulaté tety (dříve zde byla krátce 

prodejna hraček a před tím úspěšný koloniál Pronto), dále sporní prádlo Karolína a Textil - obuv Asia.

Dům čp. 193

Původně patřila parcela ještě k výše uvedenému špitálu, po požáru Turnova r. 1643 pokusy o menší domek.  

Dnešní dům pochází z r. 1868 a je rovněž dílem stavitele J. Knopa. O čtyři roky později bylo dostavěno 

druhé patro, celá budova pak adaptována v r. 1936. V přízemí domu byla léta vyhlášená prodejna ovoce -  

zeleniny, nyní je v levé části pracoviště pojišťovny Slavia, vpravo od vchodu ZASI elektro.

Dům čp.192

Rozsáhlý dům v novorenesančním stylu na nábřeží Jizery u malého mostu měl předchůdce už v polovině 16.  

století. Dnešní stavba z roku 1872 je dílem stavitele J. Knopa z roku 1872, kolem roku 1900 byly na fasádě 

doplněny dekorace z pálené hlíny. Dům patřil rodině Knopů, kteří byli hudebníky a divadelníky (také jeden 

regenschori), takže se mu říkalo "Dům umělců". Po revoluci byl zrenovován a sídlí zde pobočky Komerční  

banky.

Dům čp. 190

se nachází za malým mostem přes náhon Jizery a parkovištěm banky. V přízemí směrem do ulice je prodej-

na elektro a půjčovna nářadí ELMAX, ve dvoře sídlí firma DEHES, s.r.o., elektromontáže Stejskalovi a Ekola 

group, spol. s r. o. , která se zabývá měřením hluku.

Dům čp. 188

Dům byl postaven na spáleništi staršího objektu v roce 1899 v historizujícím slohu, nyní má vínově červenou 

fasádu se žlutým štukováním. Do nedávna patřil d.u.v. Granát, v přízemí byla prodejna šperků  a patře zá-

vodní klub, nyní zde sídlí oděvní Viktoria butik.
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Dům čp. 187

Také tento dům, vystavěný v roce 1899, patřil d.u.v. Granát a byla zde brusírna a učňovské středisko. Nyní je 

v přízemí zřízena prodejna zdravotních potřeb.

Dům čp. 186

Na místě dnešního domu stávaly budovy už od středověku, avšak byly zničeny požáry v r. 1643 a 1707.  

Nynější budova byla postavena kolem roku 1899 a rekonstruována 1932. V levé části přízemí domu se na-

chází studio Kuchyně H + H, kde jsou k dostání i bytové doplňky.  Na vchodu hlásá tabule Dům odchodu a 

služeb - v prvním patře je zřízeno kadeřnictví, kosmetika a pedikúra. Vpravo od průjezdu je prodejna Mimi a 

já - vše pro maminky a jejich děti (Anexe, s.r.o.). 

Dům čp. 185

Původní části domu jsou z roku 1707, většina hmoty budovy však je z přestavby v roce 1897 a později 1922.  

Nacházejí se zde provozovny Oprava šicích strojů, Čistírna peří - šití lůžkovin a cestovní agentury O.  K. Holi-

days.

Boční uličkou je přístupná autoškola Zikmund a penzion - fit klub Eden.

Dům čp. 184

Velký městský dům postavený v  roce 1866 se stylu  pseudorenesance byl  v  období socialismu zrekon-

struován do moderní podoby. V přízemí sídlí dvě provozovny - obchod Mix in second hand a Fotoslužba - 

ateliér s reportážním střediskem.

Dům čp. 526

postavený roku 1887 byl rovněž nově opraven a přistavěn. Přízemí poskytuje prostor dvěma obchodům - 

Dětský bazárek a Mode in sport.

Dům čp. 536

je novostavbou z roku 193 v historizujícím stylu s masivní věží a římsami, takže tvoří pěkné nároží, zrcadlící 

se v Jizeře u velkého mostu. Přízemí hostí také dvě provozovny - obchod se zbraněmi  Security Arms Jiří Ji-

ránek a vpravo od vchodu kadeřnictví a kosmetiku Šik.

Dům čp. 457 - Juta

Objekt dodnes fungující továrny, postavený v letech 1873 - 76, je krásnou ukázkou architektury průmys-
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lových objektů konce 19. století.  Byla zde Provazárna Fotr - Boháček, dále sloužila podniku Juta, nyní akci -

ové společnosti Juta. K továrně patří rozsáhlý pozemek sousedící s Koškovou ulicí.

Dům čp. 177, 776

Ve špici mezi ulicemi Palackého a Koškovou směrem k Perchtě se nachází téměř trojúhelníkový objekt, dříve 

dřevěný kiosek, dnes zděná budova. V ní funguje několik prodejen většinou technického charakteru - ložis-

ka, nástroje, řetězy Motul Oil, Motocykly, Akuma - prodejní a servisní zastoupení, sázková kancelář Tip sport 

a Pro car - náhradní díly, moto, vodní pumpy a podobně.

Dům čp. 485 - Brusírna

Nad viaduktem směrem k nádraží se nachází tovární objekt z roku ... , který kupodivu slouží stále podobné-

mu účelu. Nejprve zde byla brusírna Ouhrabka, pak provozovna..., nyní zde sídlí Skleněné kameny, s.r.o.

______________________________________________________________________________________

Zdrojem pro dataci a historické zařazení domů byla Stavebně historická expertíza města Turnov prof. Ing. O. 

Stefana z března 1945
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XI.
O ČEM SE TAKÉ MLUVILO 

V ROCE 20  1  0  

POST  ŘEHY 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 2010 trápila a zajímala, o čem se diskutovalo, mnohdy bez výsledku,  

jaká diskuse přinesla řešení a co bude možná řešeno v budoucnu.

Nejdiskutovanější témata roku 2010 v Turnově

► ČISTÁ JIZERA
Toto téma bylo mezi nejdiskutovanějšími v loňském roce a už je tady zase. Práce odvedené i rozpracované 

valem pokročily, s prodlužující se dobou různých omezení pro obyvatele (doprava, hluk, nepořádek) se pro -

hlubuje averze Turnováků ke stavbě. 

Jak je uvedeno výše, projekt Čistá Jizera je největším a finančně nejnáročnějším projektem posledních de-

setiletí.  Celková hodnota stavby je bezmála 1 miliarda korun, délka nové kanalizace bude 15.374 metrů, re-

konstruována kanalizace v délce 11.238 metrů, dále  budou  vybudovány přeložky stávajících inženýrských 

sítí a obnovy povrchu dotčených komunikací. Nové přípojky dostane skoro 2 tisíce obyvatel, rekonstrukce se 

dotkne  dalších skoro 3 tisíc obyvatel (575 přípojek). Stavba byla slavnostně zahájena 20.4.2009 a pokra-

čovala v následujících etapách:

Průběh realizace za rok 2010:

- Skálova ulice: dokončena a předána k užívání

- Žižkova ulice, Alej Legií : kanalizace kompletně dokončena, v ulici Žižkova jsou položeny asfalty

bez obrusné vrstvy (finální vrstva bude provedena na jaře r. 2011)

- Husova ulice kanalizace kompletně dokončena, asfalty jsou položeny bez obrusné vrstvy po ulici

Rokycanovu (finální vrstva bude provedena na jaře r. 2011).

- Koněvova - kanalizace kompletně dokončena, asfaltována rýha nad výkopem.

- Zborovská  - rekonstrukce kanalizace kompletně dokončeny od Zelené cesty k vodojemům na Károvsku, 

další etapa byla vzhledem ke klimatickým podmínkám odložena na leden 2011.

- Jeronýmova - pokračují práce na rekonstrukci kanalizační stoky.

- Rekonstrukce stoky RB - práce pokračují v ulici 5. května třetí etapou od vodárny k nemocnici

- Rokycanova - zahájeny práce na rekonstrukci kanalizační stoky.

- Koňský trh - zhotovitel dokončil trubní část stoky. Zbývá dokončit výustní objekty, přeloženo na jaro 2011.

- ul. Na Stebni - zhotovitel dokončil pokládku kanalizačního potrubí v ul. ulice Na Stebni a Na Výšince, práce 

v ul. Hruboskalská a na stokách dokončeny - příprava pro pokládku povrchů. V ulici Valdštejnská proveden 

asfaltový povrch.

Přeložky sítíbyly dokončeny v ulicích Žižkova, 1. Máje, Na Stebni, Hruboskalská, Valdštejnská, Husova, 

Tázlerova a Vejrichova

Na Kamenci pokračují práce na prodloužení trasy A 1-1. Na stoce A1 položen asfalt (obruby budou 

provedeny na jaře 2011).

Jak je uvedeno ve zprávě VHS, k 31.12.2010 bylo celkově proinvestováno 781 mil. Kč (287 mil. Kč v roce 

2009 a 494 mil. Kč v roce 2010). Shrnutí prací do jednotlivých tras a úseků je uvedeno přehledně v 

následující tabulce:
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VÝSTAVBA REKONSTRUKCE

1.1 Na Stebni Ulice:
Skálova, Žižkova, Alej Legií, Husova, Rokycanova, 

Zborovská, Koněvova, Jeronýmova, 5. května, Ant. 

Dvořáka, Karla Vika, 

Františka Kavana, Partyzánská, Lidická, 

Na Hrázce, Tázlerova, Vejrichova, Hruboskalská,

Na Stebni, Výšinka, Valdštejnská, Pod 

Stránkou,Jiráskova, 1. máje, Palackého.

1.2 Nudvojovice

1.3.a Hruštice, Károvsko (propojení)

1.3b Hruštice Károvsko

1.4 Palackého

1.5a Na Kamenci

1.5b Durychov

1.9 Kobylka, Bukovina, Dolánky

Atmosféru kolem celé akce komplikovaly, stejně jako loni,  dva faktory: jednak rozkopanost ulic, problémy v 

dostatečné obslužnosti  a čistotě  města a jednak kácení  stromů, jejichž náhrada zatím není dostatečná. 

Přesto, že některé výsledky už jsou vidět, zhoršila se situace v dopravě, objízdné silnice (28. října, Šet-

řilovsko a další) připomínají tankodrom a ještě ho nějaký čas připomínat budou. Stavbu komplikují a prodlu-

žují i určitá překvapení, kdy stará kanalizace vede jinudy než je na plánech, a také složitá jednání s krajskou 

správou silnic, které část komunikací patří. Ne za všechno ovšem může Čistá  Jizera. Když už jsme byli v  

tom stavění, přibyly další dva kruhové objezdy v ulici 5. května na křižovatce s ulicemi Husovou a Kinského a 

na Hruštici. Ty jistě také zabraly čas a posunuly uzavírku zmíněných úseků. Občané kritizovali kromě ztížené 

dopravy pomalé tempo  stavby, vracení se k již hotovým úsekům a bezohlednost stavařů vůči okolí, např. 

nadměrné užívání pozemků k parkování strojů a složení materiálu. Ke konci roku vyšlo v Turnovsku akci 

shrnutí dosavadní práce a výhled toho, co nás ještě čekalo do ukončení stavby na podzim 2011, v rozhovoru 

s manažerem VHS. Ing. Milanem Hejdukem:

ČISTÁ JIZERA V POSLEDNÍM ROCE VÝSTAVBY ANEB CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ A NEMINE

Miliardový projekt Čistá Jizera probíhá nyní už „jen“ ve čtyřech městech semilského okresu, protože práce v 

Jilemnici byly dokončeny. „Až do počátku prosince nám extrémně přálo počasí, což přineslo zcela poklidné  

postupné ukončení všech staveb v Lomnici nad Popelkou, Rokytnici nad Jizerou i v Semilech. V Turnově,  

kde jsou přece jen lepší klimatické podmínky, se budeme snažit v první polovině ledna práce opět naplno  

obnovit, nahrává nám i obleva, kterou hlásí meteorologové,“ uvádí Milan Hejduk, předseda Vodohospodář-

ského sdružení Turnov, které je investorem akce Čistá Jizera.  „Je velkým úspěchem, že se nám podařilo  

zvládnout šibeniční prosincové termíny poskytovatele dotace a získali jsme celou sumu dotačních prostřed-

ků, na kterou jsme měli nárok. Od státu a evropských fondů jsme tak v roce 2010 obdrželi téměř 346 milionů  

korun, od měst to bylo 70 milionů a od obyvatel za přípojky jsme získali dva miliony korun. Stavby ve všech  

městech stály 505 milionů, dofinancování zvládáme díky vlastním prostředkům a otevřené úvěrové lince. Za  

tak  ohromné  peníze  jsme  dokázali  postavit  přibližně  35  kilometrů  kanalizací,  více  jak  deset  kilometrů  

vodovodů či jejich přeložek, stovky přípojek, dva vodojemy v Rokytnici nad Jizerou, mnoho vodohospodář-

ských zařízení na sítích a s tím vším samozřejmě desítky kilometrů nových či opravených komunikací. Když  
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se ohlédnu zpět, jsou to neuvěřitelné částky, které se pro celé Pojizeří povedlo získat z dotací a reálně  

prostavět,“ rekapituluje Milan Hejduk. Tyto skutečnosti podle něho dávají vysokou šanci zvládnout v rela-

tivním klidu i  poslední rok stavby.                                                                     

„Všichni si přejeme, abychom akci Čistá Jizera, která je úplně největší investiční akcí, kterou města v Pojize -

ří v polistopadových dějinách pamatují, dotáhli do úspěšného konce. Proto prosíme obyvatele Turnova, Lo-

mnice, Semil a Rokytnice o ještě jeden rok strpení a tolerance,“ uzavřel Hejduk. 

► ZDRAVOTNÍ PÉČE - BUDE V TURNOVĚ NEMOCNICE A V JAKÉ PODOBĚ?
Téma zdravotnictví bylo v roce 2010, a vlastně i v předešlých, významným tématem diskusí všeobecně, ce-

lostátní  situace se odrážela i  v Turnově. Plánované reformy, o nichž se živě diskutovalo ještě než byly 

projednány ve sněmovně, natož uvedeny v život, přenesly problém zdravotnictví do roviny boje o peníze.  

Obyčejný člověk, nemoha odborně posoudit potřebnost a dosah jednotlivých chystaných kroků, se často do-

mníval, že jako pacient je vlastně ten poslední, kdo v celé kauze figuruje. Tázal se na příklad:" Budu mít na 

léky? Přijede pro mě sanita včas? Nebudu u odborného lékaře čekat několik hodin a muset si na to vzít 

dovolenou?" 

Z druhé strany sílil tlak lékařské a lékárenské obce za zachování, resp. zvýšení finančního toku do této ob-

lasti a racionálnější využití financí tam, kde jich je třeba. Situace vyvrcholila akcí Děkujeme, odcházíme, k níž 

si dovolím uvést citát z rozhovoru Pavla Charouska s MUDr. Janem Berndtem, který již v Německu pracuje 

delší dobu:

" Podle mého názoru se nejedná pouze o platy, ale i o nový a zcela chaotický způsob dalšího vzdělávání lé -

kařů, výrazné pracovní vytížení dané nedostatkem lékařů, rostoucí tlak na lékaře ze strany veřejnosti a v ne-

poslední řadě celkový vývoj ve zdravotnictví. Ten prakticky každý, kdo už ve zdravotním systému České  

republiky něco zažil, hodnotí tak, že ty nejlepší časy v medicíně už jsou dávno pryč. Teprve když se toto  

všechno sečte a srovná s finančním ohodnocením, tak je z tohoto pohledu ono ohodnocení opravdu směšné  

a mnoho lékařů si řekne, že to za tu frustraci nestojí".

Odchody lékařů se dotkly i turnovské Panochovy nemocnice, i když v trochu jiné rovině.  Po loňské restruktu-

ralizaci,  kdy zde bylo mimo jiné zrušeno dětské oddělení,  a konsolidaci v roce letošním, kdy bylo dobu -

dováno ortopedické oddělení, byla pro změnu ohrožena porodnice. Situace vyvrcholila těsně před Vánoci u 

výpovědí lékaře z gynekologicko - porodnického oddělení, čímž nebyl splněn limit pro provádění porodů s 

dostatečnou péčí, následovala hromadná výpověď všech lékařů tohoto oddělen. Řešení jsme se dočkali v 

prvním čtvrtletí následujícího roku. Problémy byly v podstatě dva:

1/ Personální obsazení neznámé

2/ Limitní počet porodů pro získání akreditace pro další vzdělávání lékařů na oddělení je podle tohoto dopo -

ručení 600 porodů ročně. V turnovské porodnici se vloni narodilo 441 dětí a těžko to bude v nejbližší době 

víc.

6. března 2011 byl provoz porodnice přerušen a nebyl již obnoven. Ale to už je téma příštího roku.

► "SUPERVOLBY"
Jak je zmíněno v kapitola I. Průběh roku 2010, v letošním roce proběhly volby parlamentní a zároveň volby 

komunální. Od obojích bylo mnohé očekáváno, jak už to v krizi bývá, upneme se na možný bod zvratu k 
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lepšímu. Skutečně se ve volbách uplatnily nové strany a preferenční hlasy zamíchaly pořadím kandidátů,  

takže se do sněmovny dostalo hodně nových tváří. Přesto se vlivem povolebních jednání neodehrály změny 

tak zásadní, jak jsme možná mysleli. Nejhorší byla situace v Praze, kdy vítězná strana nejen že nemá primá-

tora, ale ještě s odřenýma ušima zasedá v zastupitelstvu. Podivuhodné.

Komunální volby na tom byly jinak. V Turnově se také konstituovaly dvě nové strany (TOP 09 a Věci veřejné) 

a  podstatně  se  zmodernizovala  ČSSD,  avšak  volební  výsledky  ukázali,  že  Turnováci  jsou  v  podstatě 

spokojeni s vládnoucím Nezávislým blokem, po povolebních jednáních se ve vedení, zastupitelstvu a radě 

mnoho nezměnilo. Systém koalice a opozice je rovněž více méně při starém, v tomto překvapila ČSSD, která 

před volbami kritizovala bývalé vedení za všechno možné a nyní je v koalici. Překvapilo také, že opozice  

nemá nikoho v radě a zejména to, že nikdo z opozice není v komisích rady města. Pan Václav Feštr k tomu 

napsal:

"Zejména zajímavé pro obyčejné občany je složení komisí rady města. Jak již napovídá jejich název, jsou to  

poradní orgány městské rady a mají za úkol projednávat a přijímat stanoviska a doporučení k materiálům  

projednávaným v radě a v některých případech i v zastupitelstvu. Účel je zcela jasný, o jejich opravdovém  

významu by se dala otevřít samostatná diskuze. Na jedné straně je zájem opravdu zatáhnout co největší po-

čet občanů a odborníků do rozhodovacího systému městských orgánů, na druhé straně jejich občasné přezí -

rání a malé naslouchání názorům, které z komisí vzejdou."

Kladně naopak nutno hodnotit, že koalice vydala historicky první polistopadové programové prohlášení, které 

obsahuje záměry a cíle, ke kterým bude další čtyři roky směřovat. Bylo schváleno  na zasedání rady 20. 

prosince 2010. Tady je:

Programové priority zastupitelů 
zvolených za Nezávislý blok, ODS, KDU-ČSL a VV 

pro volební období 2010-2014 

Preambule 

Zastupitelé výše jmenovaných stran, jejichž zástupci jsou členy rady města, se shodli na níže uvedených  

prioritách s cílem pokročit v tomto volebním období v jejich řešení nebo je realizovat. 

Vzhledem k  tomu,  že  většina  těchto  bodů  byla  zakotvena  i  v  programech  dalších  stran,  mají  koaliční  

zastupitelé zájem řešit tyto úkoly v co nejširší shodě v rámci celého politického spektra Zastupitelstva města  

Turnova. 

Níže uvedené body byly vybrány jako stěžejní a nejdůležitější z desítek úkolů a témat, které bude vedení  

města, rada a zastupitelstvo s pracovníky městského úřadu během příštích čtyř let řešit. 

Základní přístupem k řešení jednotlivých témat budou zásady udržitelného rozvoje s vyrovnaným přístupem  

k jeho třem pilířům – ochrana přírody a životního prostředí, ekonomický a sociální rozvoj. 

Turnov - prosperující město příjemné pro život 

1. Doprava 

• Zpracování ucelené koncepce dopravy jako celku (do poloviny r. 2012) v základních bodech jako  

podklad pro územní plán a postupné řešení kroků vzešlých z této koncepce v oblasti infrastruktury,  
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služeb i regulace dopravy včetně parkování

2. Rekreační areál Maškova zahrada 

• Pokračovat v přípravě a řešení celého projektu jako jedné z priorit Turnova

3. Přírodní odpočinkové volnočasové areály 

• Údolí  Jizery  s  přírodním  areálem  Dolánky  –  zpracování  ucelené  koncepce  využití  území  od  

autobusového nádraží po Zrcadlovou kozu a postupná realizace jednotlivých etap, realizace projektu  

protipovodňové úpravy břehů s rekreačním využitím

• Úpravy údolí Stebénky 

4. Turnov – zelené, čisté a bezpečné město 

• Dokončení projektu Čistá Jizera včetně rekonstrukcí ulic a zeleně ( zvláště komplexní rekonstrukce  

ulic 5. května a Zborovská, následná rekonstrukce ulice 28. října) 

• Regenerace sídliště u nádraží v Turnově II, dílčí úpravy ostatních sídlišť (parkování, dětská hřiště) 

• Revitalizace městských parků (centrální park, Metelkovy a Rývovy sady) 

• Projetky úpravy zeleně v sídlištích (Přepeřská, Výšinka, Daliměřice) a na veřejných plochách parčík  

Pelešany, Nudvojovice 

• Zkvalitňování separace a likvidace odpadů ( nový sběrný dvůr) 

• Rozšiřování kamerového systému v rámci prevence kriminality 

5. Turnov – tradiční centrum vzdělávání 

• Zkvalitňování zázemí školních budov v majetku Města (komplexní rekonstrukce MŠ ul. J.Palacha,  

ZŠ ul. Alšova, atd.) 

• Prosazovat u Libereckého kraje zachování současné struktury středních škol včetně jejich oborové  

struktury 

6. Oblast sociální péče a zdravotnictví 

• Postupná realizace priorit komunitního plánu v oblasti sociálních služeb 

• Zkvalitňování služeb Panochovy nemocnice Turnov 

• Podpora občanských sdružení věnujících se rodině a zajišťování služeb v sociální oblasti 

7. Město kultury a sportu 

• Zvyšování kvality služeb městských kulturních a sportovních zařízení 

• Řešení potřeb dneška (kino, zázemí fotbalového stadionu, knihovna) 

• Podpora občanských aktivit s důrazem na smysluplné využití volného času dětí a mládeže 

8. Rozvoj a prosperita 

• Nový územní plán města jako základ pro jeho další rozvoj 

• Spolupráce s podnikateli na vytváření podmínek pro vznik nových pracovních míst 

• Turnov jako srdce Českého ráje - realizace a podpora investičních projektů i akcí (cyklostezka Jizera  

294



a navazující cyklistické trasy, značení ve městě, pěší trasy, Valdštejn, místní řemesla,- kamenářství,  

festivaly) 

• Maximální využívání dotačních zdrojů na realizaci projektů 

9. Otevřenost, informovanost, komunikace 

• Zlepšení  dosažitelnosti  služeb  úřadu  pro  občany  (soustředění  části  MěÚ  do  budovy  bývalého  

internátu ve Skálově ulici) 

• Rozšiřování forem a rozsahu informací pro veřejnost 

• Vzájemná komunikace s občany – názor každého je důležitý 

• Větší zapojení výborů ZM a komisí RM do rozhodovacích procesů 

Doufejme, že v zastupitelstvu bu de dostatečný konsensus, aby se pro Turnov prospěšné věci mohly usku-

tečnit bez ohledu na to, která strana je navrhla.

► PALČIVÁ TÉMATA PRO OBYVATELE TURNOVA
Na závěr této kapitoly mi dovolte uvést ještě výsledky ankety Turnovska v akci z 25.5.2010, jaká témata 

Turnováci v aktuální době považovali za důležitá:

- doprava obecně - 546 hlasů, tj. 34 % respondentů

- chybí venkovní koupaliště - 338 hlasů, tj. 21,05 %

- zachování existence nemocnice - 108 hlasů, tj. 6,72 %

- hospodaření města - 98 hlasů, tj. 6,1 %

- bezpečnost - 73 hlasů, tj. 4,55 %

- dálnice R 35 v centru města - 60 hlasů, tj. 3,74 %

- zimní stadion - 41 hlasů, tj. 2,55 %

- služby, např. otevírací doba obchodů - 36 hlasů, tj. 2,24 %

- nezaměstnanost - 33 hlasů, tj. 2,05 %

- městská hromadná doprava - 30 hlasů, tj. 1,87 %

- podpora cestovního ruchu - 30 hlasů, tj. 1,87 %

- více kultury  - 30 hlasů, tj. 1,87 %

- více sportovišť -  - 30 hlasů, tj. 1,87 %  

- vznik pěší zóny v centru města - 29 hlasů, tj. 1,81 %

- vznik plnohodnotné základní školy u nádraží - 29 hlasů, tj. 1,81 %

Ankety se zúčastnilo rekordních 1606 respondentů. Jistě se priority liší podle věku, vzdělání a zájmů hlasují -

cích. Nelze se dotknout všech, ale hlavně první místa je třeba brát vážně.

295



XIII.
ZÁVĚR - 

SUBJEKTIVNÍ OHLÉDNUTÍ KRONIKÁŘE 
ZA ROKEM 20  1  0  
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Tento zápis je čtvrtým samostatným zápisem, který jsem mohla realizovat. Snahou zůstává navázat na své  

předchůdce, pana Pavla Charouska a paní PhDr. Hanu Maierovou, kteří se kronikářské činnosti léta poctivě  

a erudovaně věnovali. 

Snahou samozřejmě zůstává podat co nejvíce objektivních informací a zachovat jejich přehledné uspořá-

dání. Zápis za rok 2010 je trochu delší, než je obvyklé, a to zejména vlivem komunálních voleb, které jsem  

se snažila podrobně a objektivně popsat, protože je považuji za důležité pro život města. Dále pokračuje loni  

nová  kapitola  XIII.  Turnovský místopis,  jejímž záměrem je  podrobně přiblížit  současný stav  prodejen a  

provozoven především v centru města. Věřím, že to budou pro budoucí čtenáře po letech zajímavé informa-

ce. Změny zaznamenala také kapitola o firmách a živnostech. 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 firmám jsem připojila také informace o prodejnách a některých službách, které v daném roce v  

Turnově fungovaly. Sportovní dění je tentokrát obohaceno o informace, které jsem získala v rámci sportovní  

komise, zejména přesné počty členů a juniorů. Bohužel trvá nepříznivá situace u amatérských spolků a spor-

tovních jednot, kdy jsou organizátoři zavalení "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 2010, byl to rok hospodářské krize se všemi negativními dopady na  

společnost. A to nejen u nás, ale i v celé Evropě. A je otázkou času, kdy se napětí přenese do roviny poli -

tické, zejména v asijských a afrických státech.  Ani příroda  nás nešetřila, pokračovaly bouře, vichřice, po-

vodně, zemětřesení, zima s tuhými mrazy a spoustou sněhu. V této záplavě negativ, které na nás vypadly z  

každých televizních zpráv či novin, působí každá pozitivní zpráva jako pohlazení. A i  takové jsou:  Volba 

nového arcibiskupa a urovnání  sporu církve se státem o majetkové vyrovnání,  posun v mezinárodních  

vojenských operacích k větší demokracii v postižených zemích, úspěchy českých vědců, sportovců, umělců,  

ale i lidská solidarita, která se projevila při humanitárních akcích.

Město Turnov naštěstí řešilo jiné problémy – nebylo zasaženo povodněmi a hlavní dění se odehrávalo v rovi -

ně investic. Pokračovala jedna z největších stavebních akcí - Čistá Jizera se všemi doprovodnými jevy, stav-

ba dopravního terminálu, kruhových objezdů... Přejme si, aby v dalším čtyřletém období ubylo žabomyších  

svárů a aby se nám vyhnuly vnější katastrofy.

Jana Zajícová

kronikářka města
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