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PRŮVODCE ROKEM 2011 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 2011 v heslech: 

 

► 4. ledna nastalo částečné zatmění slunce viditelné takřka v celé Evropě. U nás začalo cca v 8 hodin a 

vrcholilo v 9.25. 

► Australský stát Queensland postihly katastrofální povodně. Voda zaplavila území velké jako Německo a 

Francie dohromady. 

► 11. ledna postihly záplavy a sesuvy půdy Brazílii, hlavně oblast kolem Rio de Janeira. Zahynulo asi 900 

lidí. 

► 13. ledna zažilo Brno největší požár posledních desetiletí - hořela tržnice v Olomoucké ulici. 

► V polovině ledna začaly politické převraty a války v zemích arabského světa, které pokračovaly prakticky 

celý rok. Později toto období dostalo název Arabské jaro. Jako první proběhl politický převrat v Tunisku, 

dosavadní prezident Zin Abidín bin Alí utekl ze země. V následujících týdnech se rozhořely nepokoje v 

Egyptě, Alžírsku, Jemenu, Jordánsku, Bahrajnu, Sýrii a Lybii. 

► Při teroristickém útoku 24. ledna na letišti Moskva - Domodědovo zahynulo 35 lidí a dalších 180 bylo 

zraněno. 

► 24. ledna přestala vysílat televize Z1 kvůli malé sledovanosti. 

► Koncem ledna začala aféra Promopro, policie vyšetřovala ministra Alexandra Vondru, stát přišel cca o 150 

milionů korun. 

► V polovině února odstoupil pod vlivem masových demonstrací egyptský prezident Husní Mubarak. 

► Podmořské zemětřesení u japonského ostrova Honšú dne 11. března způsobilo obrovskou vlnu tsunami. 

Rozsáhlé škody utrpěla řada japonských velkoměst a především atomová elektrárna Fukušima, kde v 

dalších dnech vybuchly chladící okruhy. Nejničivější katastrofu v japonských dějinách nepřežilo 15 a půl 

tisíce obyvatel, dalších 10 tisíc se ještě po tři čtvrtě roce pohřešovalo. Bylo zničeno skoro 45 tisíc budov, 

silnice, železnice, infrastruktura. Škody se odhadují na 300 miliard dolarů. Zemětřesení bylo tak silné, že se 

zemská osa vychýlila o 16 cm a celý ostrov Honšú se posunul o 2,4 metru.  

► 16. března byly nalezeny ostatky Aničky Janatové, která se ztratila na podzim loňského roku v Praze  Tróji 

cestou ze školy. 

► 17. března začala občanská válka v Libyi, nepokoje zanedlouho zasáhly i sousední Sýrii. 

► Ve dnech 25. - 26. března proběhlo v Česku a celé EU sčítání lidu, domů a bytů. 

► Ke konci března skončila platnost padesátikorunové bankovky. 

► 8. dubna přijal premiér Petr Nečas rezignaci ministra dopravy Víta Bárty, který se tak rozhodl po sérii 

skandálů. 

► 10. dubna způsobily skandál záběry České televize, jak se prezidentu Václavu Klausovi "zalíbilo" v Chile 

protokolární pero. 

► 11. dubna explodovala nálož v metru běloruské metropole Minsku. Zahynulo 15 lidí, přes 300 jich bylo 

zraněno. Dva útočníci byli odsouzeni k trestu smrti. 

► Koncem dubna se opozice neúspěšně pokusila svrhnout vládu. 

► 29. dubna proběhla nejslavnější svatba roku - britský princ William se oženil s Katy Middletonovou. 

► Jan Pavel II. byl ve Vatikánu prohlášen za blahoslaveného. 

► V květnu byl odvolán ředitel Národní galerie v Praze Milan Knížák a jeho nástupcem se stal ekonom 
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Vladimír Rösel. 

► 2. května zabilo speciální komando USA nejhledanějšího teroristu světa Usámu bin Ládina. 

► 11. května odešel z vlády Radek John, předseda Věcí veřejných a vicepremiér pro boj s korupcí. 

► Čeští hokejisté si přivezli bronzovou medaili z mistrovství světa na Slovensku. 

► Byl dopaden srbský generál a válečný zločinec Radko Mladič. 

► Ke konci května zkrachovala nejstarší tuzemská loterijní společnost Sazka. 

► Česká tenistka Petra Kvitová vyhrála turnaj ve Winbledonu. 

► 16. června postihla železniční dopravu čtyřiadvacetihodinová stávka zaměstnanců železniční dopravy, 

která postihla osobní, nákladní dopravu i provoz metra. Stávka byla vrcholem odporu českých odborářů proti 

reformám premiéra Nečase, zejména reformě důchodového systému, zdravotnictví a rušení 

zaměstnaneckých benefitů. 

► Počátkem července vypukla v Evropě epidemie střevní infekce, vyvolaná bakterií E. coli. V Německu 

zemřelo 50 lidí, další ve Švédsku a později v USA. Celkem se nakazilo přes 4 tisíce osob. 

►  Oženil se také monacký kníže Albert III. s bývalou jihoafrickou plavkyní Charlene Witttockovou. 

►  2. července přistál poslední americký raketoplán Atlantis. Tímto datem skončila jejich historie. 

►  9. července vznikl nový stát - Jižní Súdán. 

► Ve dnech 14. až 17. července se v Ostravě konalo mistrovství Evropy v atletice do 23 let. Česká republika 

získala stříbrnou a bronzovou medaili. 

► Kvůli likvidaci kůrovcové kalamity v Národním parku Šumava vypukla válka mezi těžaři a ekologickými 

aktivisty, která měla dohru až u soudu. 

►  22. července se odehrálo násilí na norském ostrově Utoya. Nepříčetný střelec zavraždil 85 lidí a zaútočil i 

na vládní budovu v Oslu. 

► 1. srpna vyhořela do základů Petrova bouda v Krkonoších, lidově zvaná Petrovka, jedna z dominant 

krkonošských hřebenů. Tento architektonický klenot byl již dlouhou dobu ve špatném technickém stavu. 

►  Útok se odehrál také u nás, kdy 7. srpna zaútočila skupina Romů mačetami na osazenstvo herny v 

Novém Boru. Následující útok Romů na šest mladíků v Rumrbuku odstartoval masové demonstrace na 

Šluknovsku. Území muselo být střeženo hlídkami těžkooděnců. 

► 9. srpna vypukly v Británii pouliční nepokoje, rabování a vypalování budov a aut, které se rozšířily po 

velkých městech  Anglie včetně Londýna, trvaly několik dní, respektive nocí.  Nejhorší nepokoje za 80 let 

mají bilanci 10 miliónů liber škody, 1 mrtvého, desítky zraněných. Policie zatkla 563 osob, 191 bylo obviněno.  

► Ve dnech 10. - 14. srpna se v Praze konal festival Prague Pride 2011, a to poprvé v našem hlavním 

městě. Celkem proběhlo 78 akcí na více než 30 místech, vrcholem byl "průvod hrdosti" z pěší zóny Na 

Příkopě na Střelecký ostrov. 

► 7. září při letecké havárii zahynuli členové hokejového týmu Lokomotiva Jaroslavl včetně tří našich 

reprezentantů Karla Rachůnka, Josefa Vašíčka a Jana Marka. 

► V polovině září začaly protesty převážně mladých lidí na newyorské Wall Street proti ekonomické 

nerovnosti a nízké solidaritě bohatých se zbytkem společnosti. Nepokoje se přenesly i do dalších měst v 

Americe a trvaly několik měsíců. 

►  Josef Váňa poosmé zvítězil ve Velké pardubické. 

►  12. října padla slovenská vláda v čele s premiérkou Ivetou Radičovou. 
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►  V lybijské provincii Syrta byl dopaden a davem zabit diktátor Muammar Kaddáfí. Ke konci měsíce října 

ukončilo NATO působení v Lybii. 

►  Zemětřesení o síle 7,2 stupně na hranicích Turecka a Íránu si vyžádalo 570 obětí. 

► Počátkem listopadu proběhly v Poslanecké sněmovně šestidenní obstrukce ČSSD, jimiž se strana snažila 

zablokovat přijetí vládních zákonů. 

►  Oštěpařka Barbora Špotáková popáté za sebou zvítězila v anketě Českého atletického svazu Atlet roku. 

►  Z Moravského Krumlova byla do Prahy převezena poslední plátna Alfonse Muchy z cyklu Slovanská 

epopej. Spor o umístění tohoto vynikajícího díla rozdělil českou kulturní obec téměř na dvě poloviny. 

► Italský parlament schválil reformní zákony, odstoupil premiér Silvio Berlusconi, což Italové s nadšením 

slavili. 

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

vlnou. Zahynulo několik set lidí.  

►  Tenistka Petra Kvitová se stala nejlepší hráčkou roku, ocenění jí udělila organizace WTA. 

►  Naši fotbalisté vybojovali účast na Euru, tedy už popáté bojovali mezi evropskou fotbalovou elitou. 

► 23. listopadu zemřel ve věku 87 let vynikající český architekt Karel Hubáček, autor stavby na Ještědu, 

stejnojmenného obchodního domu v Liberci, držitel Perretovy ceny z roku 1969. Jeho život a dílo byly spjaty 

hlavně s Libercem, jím založená "školka" SIAL předběhla o 25 let nynější Fakultu architektury Technické 

univerzity v Liberci. 

►  24. listopadu se změnila vláda nad hlavním městem Prahou - v zastupitelstvu utvořili koalici ODS a TOP 

09. 

► Koncem listopadu byly jako každoročně uděleny ceny Zlatý slavík Mattoni. Hlavní ceny v jednotlivých 

kategoriích získali Karel Gott, Lucie Bílá a skupina Kabát. Ceny opět vyrábělo turnovské družstvo umělecké 

výroby Granát. 

► Jízda králů se dostala na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. 

► 28.11. byl otevřen první úsek Vysočanské radiály. 

►4.12. proběhly v Rusku volby do Státní dumy. Zvítězilo Putinovo Jednotné Rusko, ale proti zkreslení 

výsledků se v řadě měst protestovalo. 10. 12. se v Moskvě sešlo 50 tisíc protestujících. 

► 17.12. zemřel vůdce komunistické Severní Koreje Kim Čong-il. 

►18.12. zemřel Václav Havel, dramatik, filozof, kritik komunistického režimu, poslední prezident 

Československa a první prezident demokratické České republiky. Na dny 21. - 23. prosince byl vyhlášen 

státní smutek, poslední z těchto dnů se konal státní pohřeb za účasti řady zahraničních hostů. 
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LEDEN 2011 * LEDEN 2011 * LEDEN 2011 * LEDEN 2011 

 

► Prvním turnovským občánkem roku 2011 byl chlapeček Filip Malík, narozený 1. ledna ve22 hodin 

27 minut.  Vážil 3,30 kg a měřil 51 cm. Šťastné mamince přišla pogratulovat starostka města a místostarosta 

Otakar Špetlík s kyticí a drobnými dárky, včetně zlatého přívěsku se znamením Kozoroha na památku. 

Bohužel malý Filípek byl posledním, kdo tuto tradici zažil. Už během ledna se stahovala nad turnovskou 

porodnicí mračna v podobě uzavření, což se naplnilo koncem března. Další informace v měsíci březnu.  

 

► Počet obyvatel Turnova k 1.1.2011 byl 14.447. Počet obyvatel po několika letech mírně stoupl, a to o  

191 osob. 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 41,5 

K  1.1.2011 14.447 40,9 

Z toho bylo 7.569 žen a 6.878 mužů. 

 

► Míra nezaměstnanosti  v Libereckém kraji stále přesahovala 10 %, ke konci roku to bylo 10,54 %. 

Na samotném Turnovsku o něco méně, 9,2 %, do nového roku vstoupilo 1.152 Turnovanů bez práce, o 

jedno místo se ucházelo 19 práceschopných občanů. Velké množství uchazečů o práci bylo evidováno mezi 

absolventy škol, zejména gymnázií, stále platila vyšší míra nezaměstnanosti žen než mužů. Celostátní 

průměr ke konci roku byl 9,57 %, nejvyšší nezaměstnanost byla v Ústeckém kraji (13,9 %), dále v 

Moravskoslezském a Olomouckém. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla tradičně v Praze ( 4,07 %), ve 

Středočeském, Jihočeském a Plzeňském kraji. Liberecký kraj byl na osmém místě ze 14, takže lehce nad 

průměrem. 

 

► Poplatky, daně, podpory od Nového roku: 

Nemocenské pojištění a příplatky za péči 

Také v oblasti nemocenského se bude šetřit. Byly opět sníženy dávky u delších nemocí - místo 66% od 31. 

do 60. dne nemoci a 72% nad 60 dní nemoci zůstává po celou dobu 60% vyměřovacího základu, první tři 

dny nemoci zůstaly nadále bezplatné. Také se prodloužila doba, po kterou platí nemoc zaměstnavatel, ze 

dvou týdnů na tři. 

Výše ošetřovného byla stanovena 60% vyměřovacího základu, a to pouze za 1. až 6. den nemoci, u 

osamělých rodičů do 13. dne nemoci dítěte. 

Sociální dávky také doznaly určitých změn, většinou směrem dolů, a to zejména: 

– porodné dostanou pouze páry s nižšími příjmy než 17 tisíc korun, a to pouze na první dítě 

– rodičovský příspěvek  je nejméně výhodný čerpat po 4 roky a navíc se zkrátila doba na rozhodnutí, pro  

      kterou variantu se matka rozhodne 
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– přídavky na dítě dostanou pouze rodiny, jejichž příjmy dosahují méně než 2,4násobku životního 

– životní minimum pro jednotlivce zůstalo ve výši  3126 Kč, pro první dospělou osobu v domácnosti  2880 

Kč a pro další osoby v domácnosti 2 600 Kč 

– dávky pěstounské péče rovněž zůstaly na 2,3 násobku životního minima u nezaopatřeného a 1,4 

násobek životního minima u zaopatřeného dítěte, odměna pěstouna byla zvýšena o 300,- Kč na 3.410,- Kč 

měsíčně 

– v případě péče o osobu blízkou (např. nemohoucí rodiče) se pohybovala podle stupně závislosti od 2 

do 11 tisíc korun 

Daně a platy ve státní správě 

Od 1.1.2011 platí každý občan o 100 Kč navíc v daních - takzvaná povodňová stokoruna. To by ještě všichni 

pochopili.  Dále došlo ke zdanění stavebního spoření, tedy ke snížení jeho výhodnosti. Příliš aktivním 

důchodcům, jejichž příjem z výdělečné činnosti a důchod přesáhnou trojnásobek průměrné mzdy, bude 

zdaněn výdělek i důchod. 

Další změny nastaly ve sféře státní správy, konkrétně pracovníci Městského úřadu v Turnově  dostali o 6% 

méně než v předchozím roce.  Kromě učitelů, kterých se úsporný balíček nedotkl, dostali státní zaměstnanci 

včetně např. policistů a duchovních průměrně o 10% méně. 

Poplatky 

Poplatky za odpady zůstaly v Turnově i pro rok 2011 v maximální výši, tj. 500,- Kč za osobu. Došlo však k 

rozšíření slev - poloviční sazbu (250 Kč) platí děti do tří let (místo do dvou) a osoby starší 75 let (místo 

loňských 80). Dále je poskytnuta sleva studentům do 26 let, kteří jsou během studia ubytováni mimo trvalé 

bydliště a držitelům ZTP.  

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

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

800,- Kč za rok. Při držení více psů jedním majitelem se poplatek za další zvíře rovná polovině uvedené 

sazby. 

Cena vodného a stočného byla v Turnově pro rok 2011 stanovena takto: vodné 40,14 Kč, stočné 31,84 Kč,  

v součtu 71,98 Kč včetně DPH. Nárůst oproti roku 2010 činí 3,17%, konkrétně 0,98 Kč u vodného a 1,23 Kč 

u stočného. Ještě vyšší cenu za m
3 

vody mají v Kladně, Mělníku, Ústí nad Labem a na Táborsku (kolem 75 

korun), nejnižší ceny byly zejména na jižní Moravě včetně Brna (60,17 korun), na Chodsku, Náchodsku, 

Ostravsku, ale i např. v Trutnově nebo Jičíně. Celkově byl Turnov v ceně vody nad celostátním průměrem. A 

vzhledem k akci Čistá Jizera nejspíš bude hůř. 

 

► Průměrná mzda v našem kraji dosáhla v roce 2010 21.796,- Kč, a to podle nové metodiky přepočtená 

na plnou pracovní dobu. Průměrná mzda v České republice za rok 2010 činila 23.951,- Kč, tedy o 353,- Kč 

(1,6%) více než v předchozím roce. Reálná mzda ovšem poklesla o 2,1%. 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 
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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 21.796 23.951 

 

 

► Struktura finančního vydání domácností v porovnání s minulým obdobím:  

Druh výdajů Položka  2009 
% 

2010 
% 

2011  
% 

Stravování  Stravování  5,2 5,2 5,2 

Bydlení - opravy, bytové zařízení Bydlení - opravy, bytové zařízení 6,8 6,7 6,2 

Bydlení - provoz Nájemné, voda, energie, poplatky 19,9 21,4 21,7 

Odívání, obuv Odívání, obuv 5,2 5 5 

Osobní výdaje Vzdělávání 0,6 0,6 0,7 

 Rekreace, kultura 10,5 10,3, 10,2 

 Zdraví 2,7 2,7 2,7 

 Doprava 11,1 10,5 10,1 

 Pošta, telekomunikace 4,7 4,6 4,6 

Ostatní Ostatní zboží a služby 9 10,9 11,5 

CELKEM  100 100 100 

 

Dále nás nejspíš čeká zdražení potravin, pohonných hmot a služeb. 

(podklady Český statistický úřad) 

 

► V podvečer 1. ledna 2011 proběhla již potřetí novoroční slavnost s ohňostrojem v Turnově  Na 

Lukách.  Akce začala v 17 hodin kulturním programem na krytém jevišti, v němž vystoupila turnovsko - 

jičínská kapela The Beatles Veteran Club. Dále byla vyhodnocena vánoční výtvarná soutěž, bohužel se řada 

vítězů nedostavila, takže jim byly ceny poslány buď do školy nebo domů. Program opět uváděla Eva 

Kordová. Využití došla i řada stánků s občerstvením. Návštěvnost byla zhruba na úrovni loňského roku - cca 

2500 lidí, a to i vzhledem k celkem příznivému počasí.  

Diskuse vznikla tradičně kolem finanční stránky akce, která vypadala následovně: 

- cena ohňostroje - 90.000,- Kč 

- doprovodný program - 25.000,- Kč 

- ceny pro děti - 7.000,- Kč 

Z toho Město přispělo na ohňostroj 35.000,- Kč a 23.000,- Kč na doprovodný program. Další náklady byly 

hrazeny ze sponzorských darů, které poskytly firmy z Turnovska ( Pivovar Svijany, Sklostroj, Trevos, Zikuda -  

vodohospodářské stavby,  Status, Ontex, Helios bau, Kašír,  Grupo Antolin, Impex Trading, Kamax, Triáda, 

Bus line Semily,  Vianor a Bajo Grill). 
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► 8. ledna zemřel jeden z polistopadových politiků Jiří Diensbier. Kromě významných politických funkcí 

byl také českorajským chalupářem a horolezcem. Velmi často pobýval na Hrubé Skále a na Turnovsku, také 

ve městě  jsme ho mohli spatřit na desítkách akcí. 

 

► Od 8. ledna pokračovaly práce na akci Čistá Jizera, a to v prostoru křižovatky ulic 5. května a 28. 

října. Turnovany i návštěvníky čekalo několik měsíců velmi zásadního omezení. Objízdné trasy byly 

vytyčeny přes Hruštici a Károvsko do ulice Žižkovy, Husovy  a na křižovatku !U Borovičků". Dále byly 

rozpracovány ulice Zborovská, Koněvova, Františka Kavana, Jeronýmova a Rokycanova v oblasti Hruštice a 

ulice Luční a Na Kamenci v oblasti Výšinky a úpravy čekaly ještě Koňský trh, zejména opěrná zeď pravého 

břehu Stebenky a výústní objekt odlehčovací stoky. 

► Ve dnech 14, a 15. ledna rozvodnil řeky déšť a tání sněhu. Jizera kulminovala pod úrovní druhého 

stupně povodňové aktivity, Stebenka místy zaplnila koryto, jediná Libuňka se vylila z břehů v oblasti 

Valdštejnska. Ve středních polohách, tedy i u nás, utekl skoro všechen sníh, voda však Turnovem protekla 

bez větších potíží. 

 

► 17. ledna se v Městské knihovně Antonína Marka konal slavnostní křest knihy Židé na Turnovsku.  

Autory nové publikace jsou Terezie Dubinová a Pavel Jakubec, znalci historie zdejší židovské komunity. Akce 

se konala k výročí odsunu turnovských Židů do Terezína 16. ledna 1943. "Myšlenka na uspořádání dějin 

turnovských Židů vznikla asi před 18l ety. Tehdy o židovském osídlení našeho regionu málokdo co věděl", 

poznamenal Pavel Jakubec. 

 

► Od 24. ledna byl rozšířen sběr separovaných odpadů o nové, červené kontejnery pro sběr 

elektroodpadu. Kontejnery byly umístěny v Nádražní ulici u BILLY, v ulici Zahradní u prodejny COOP, v 

Granátové ulici na Výšince, v Žižkově ulici u penzionů a na parkovišti u Střelnice. Kontejnery jsou určeny pro 

sběr použitých baterií a drobných elektropřístrojů, jako jsou kalkulačky, tranzistorová rádia, elektronické 

hračky, drobné kuchyňské elektropřístroje. 

 

► 27. ledna 2011 schválilo zastupitelstvo rozpočet Města pro tento rok.  Rozpočet  předpokládá příjmy 

ve výši 448.638 tisíc korun, běžné výdaje byly plánovány ve výši 338.931 tisíc korun a kapitálové výdaje 

156.618 tis, celkem tedy výdaje 495.549 Kč. Z toho vychází financování ve výši 46.911 tisíc korun.  Daňové 

příjmy předpokládá rozpočet ve výši 175 mil. Kč, která odpovídá zhruba loňskému plánu (skutečnost byla o 6 

mil. vyšší), nedaňové příjmy z pronájmů majetku cca ve výši 55 mil. Kč, kapitálové příjmy např. z prodeje 

majetku 21 mil. Kč, ostatní tvořily transfery státních dávek a dotací a úvěrové prostředky z minulých let. Ve 

výdajové části bylo počítáno zejména s investičními náklady ve výši 157 mil. Kč (40 mil. korun na akci Čistá 

Jizera, dále na dopravní terminál, realizace úspor energií MŠ Jana Palacha, Domov Pohoda, DPS Výšinka a 

další projekty). 

 

► Téhož dne převzal místostarosta Ing. Jaromír Pekař  ocenění občanského sdružení Most k naději 

za přínos v oboru primární a sekundární protidrogové prevence v Libereckém kraji. Za uplynulý rok došlo na 
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Turnovsku ke snížení trestné činnosti pod vlivem drog a zároveň stoupla objasněnost trestných činů. 

 

► Po celý leden a vlastně i další dva měsíce otřásala Turnovem starost o podobu Panochovy 

nemocnice, zachování porodnice a zdravotní péči vůbec.  Již před koncem roku vyhlásila lékařská 

odborová organizace akci Děkujeme, odcházíme, k níž se připojila řada zejména mladých lékařů. V Turnově 

tento tlak sice nepatřil k největším,  přesto část lékařů Panochovy nemocnice připojila a 24. ledna vydala 

prohlášení, v němž vysvětluje problematiku v celé šíři, nikoli jen z kontextu vytržený požadavek "že chtějí 

přidat peníze". Jednalo se především o nastavení systému zdravotní péče pro všechny občany, proto akci 

podpořila řada kapacit v oboru zdravotnictví. Nutno dodat, že ze signatářů akce neodešel nikdo. Nicméně již 

v této chvíli (ke konci ledna 2011) se zdála porodnice v Turnově neudržitelnou. Porodnice nezískala 

akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR, neboť nesplnila požadavek 600 porodů ročně. Nelze tedy vzdělávat 

dalšího lékaře v oboru a tři lékaři, kteří zůstali po odchodu primáře v závěru loňského roku, na provoz 

nestačí. Jak vyjádřil ředitel nemocnice Ing. Tomáš Sláma: "Tato země se rozhodla jít cestou velkokapacitních 

porodnic. Ministerstvo se prostě rozhodlo, že naše porodnice není perspektivní." Zbylí lékaři zajistili alespoň 

provoz gynekologie a její ambulance. O tu se dále vedl boj. 

 

► Finanční podpora Nadace Terezy Maxové zamířila již potřetí do Turnova. V lednu 2011 odstartoval 

projekt 5P - pomoc, poradenství, péče pěstounství, partnerství. Součástí projektu bylo především šest 

setkání s pěstounskými rodinami a další aktivity, pořádané ve spolupráci Centra pro rodinu Náruč a Města 

Turnova, pro pěstounské rodiny. 

 

► Provozování výherních hracích přístrojů podléhalo několika poplatkům a za rok 2010 přineslo do 

městské pokladny skoro  2,5 mil. korun.  Na správních poplatcích bylo vybráno 1,816 mil. korun, z toho 

polovina byla odvedena do státního rozpočtu, zbylých cca 900 tisíc zůstalo jako příjem města. Dále byl 

vybírán místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, jehož výše za rok 2010 byla 1,074 mil. korun. 

A do třetice byl provozovatelům ze zákona uložen odvod finančních prostředků na obecně prospěšné účely, 

což za rok 2011 vyneslo 480 tisíc korun, které byly použity na tělovýchovnou činnost. 

 

► 10. ledna se odehrál kuriózní případ vloupání do banky. Opilý muž zavolal sám na polici, že hodlá 

vykrást Komerční banku v Palackého ulici. Na této výpovědi trval i během výslechu na policejní stanici. 

Protože k trestnému činu vlastně nedošlo, případ byl odložen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚNOR 2011 * ÚNOR 2011 * ÚNOR 2011 * ÚNOR 2011 
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► Byly zveřejněny výsledky sčítání aut projíždějících Turnovem. Závěr byl překvapivý - ulicemi 

Palackého, Soboteckou a Nádražní projelo méně aut než např. před pěti lety.  Je pravdou, že možná k 

tomuto výsledku přispěla rozkopanost Turnova, takže někteří řidiči volí raději objízdné trasy třeba mna 

Semily. Celostátní průměry byly ve sledovaném období zhruba 21,5 tisíce aut denně po rychlostních 

silnicích, 7,5 tisíce po silnicích I. třídy a 2,5 tisíce po komunikacích II. třídy. Následující tabulka ukazuje 

srovnání intenzity provozu v jednotlivých místech Turnova: 

Ulice - úsek r.2010 celkem r. 2010 
z toho těžká 

vozidla 

r. 2005 celkem r. 2000 celkem 

Křižovatka  
U Kudrnáčových hodin 

14823 2339 -- -- 
 

Průtah přes Jizeru 17742 2719 16430 12487 

ul. Sobotecká 9768 935 10076 12963 

ul. Hluboká 12062 1079 18137 15165 

Hruštice 4373 600 5789 3671 

ul. Husova 3902 385 3692 -- 

ul. Palackého 7450 682 13673 -- 

ul. Nádražní 11472 1411 12462 10828 

ul. Fučíkova 2382 295 3425 -- 

ul. Přepeřská 3103 422 5583 6516 

Severní obchvat (Vesecko) 6043 1461 -- -- 

ul. Bezručova -- -- 11080 11127 

 

► V sobotu 5. února se na Dlaskově statku odehrál již po patnácté Masopust, tentokrát s podtitulem 

Jemine Domine - masopust pomine. Jeden z nejveselejších a nejrozvernějších svátků roku byl provoněn 

koblihami, jitrnicemi a pálenkou pro zahřátí. Průvod maškar se tentokrát vydal vlastní improvizovanou 

vesničkou za doprovodu dechové hudby Táboranka. Přišlo přes 700 lidí. Podrobnosti naleznete v kapitole 

VII. Kultura. 

 

► Od 8. února byly zakázány v turnovské nemocnici návštěvy. Stejně se zachovala i nemocnice 

jilemnická a semilská, neboť kraj zaplavila chřipková epidemie.  V prvním únorovém týdnu se počet nemoc- 

ných zvýšil o polovinu. Zákaz byl odvolán 24. února, kdy se situace v nemocnosti vylepšila. 

 

► Ve dnech 10. až 13. února proběhl v Praze jubilejní 20. ročník mezinárodního veletrhu Holiday 

World, kde nesměla chybět ani prezentace Turnova a Českého ráje. V rámci prezentace byla 

představena nová publikace Stezkou po vyhlídkových věžích česko - polského příhraničí, dále byl zájem o 

brožuru Turnov - procházky městem a za město a také materiály o šperkařství a kamenářství v našem kraji. 

Veletrhu se zúčastnilo 700 vystavovatelů z téměř  50 zemí světa a počet návštěvníků dosáhl skoro 30 tisíc. 

 

► V období od 17. ledna do 15. února probíhaly zápisy do prvních tříd základních škol. V 

turnovských školách proběhl slavnostní zápis v pondělí 17. ledna. Do turnovských škol bylo zapsáno 

celkem 212 dětí, což je ve tříletém srovnání nejvyšší počet - do škol přicházejí silnější ročníky. Zájem rodičů 
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o jednotlivé školy se stále postupně vyrovnává, následující tabulka nabízí porovnání: 

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

Školní rok 2010/2011 
Počet dětí do 1. třídy 

Školní rok 2011/2012 
Počet dětí do 1. třídy 

  

ZŠ Skálova čp.600, Turnov 43 0 57 

ZŠ 28.října, čp. 18, Turnov 61 57 68 

ZŠ Žižkova čp.518, Turnov 47 53 71 

ZŠ Mašov 0 19 16 

Celkem 171 169 212 

 

► Ve čtvrtek  17. února změnila tvář jedna z ulic historického centra města - dům čp. 6 v horní části 

Markovy ulice šel k zemi. Nejprve dělníci rozebrali střechu a další dokončil bagr. Město dům vykoupilo už 

před více než rokem za 1,6 mil. korun, aby zde bylo možno rozšířit zatáčku a pomoci tak turnovské dopravě. 

V době výkupu domu se ještě počítalo se zobousměrněním Markovy ulice, což ovšem nepovolili hygienici na 

základě měření hluku. V poslední době to nebyl jediný mizející dům v této oblasti - v navazující části ulice 

Antonína Dvořáka zbořil majitel pozemku budovu bývalého mlýna na břehu Stebenky.  

 

► Ve dnech 17. až 20. února proběhl na turnovských jevištích 16. ročník tradiční přehlídky 

amatérského divadla Modrý kocour.   Své umění předvedlo 19 souborů z celé České republiky a Polska, 

domácí divadlo reprezentoval soubor Společnost bloumající veřejnosti s hrou Černá noc a soubor ZUŠ 

Turnov Není to..., ani to... vystoupením s názvem Za zdí. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole VII. 

Kultura. 

 

► V úterý 22. února se znovu rozběhla stavba dopravního terminálu. Stavba byla zastavena loni na 

podzim, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil výběrové řízení na dodavatele stavby. Od 6. 

března byly zastávky autobusů dočasně přemístěny do ulic Alešova a Prouskova a prostor před vlakovým 

nádražím podstoupil stavební úpravy. 

 

► Únorové zasedání zastupitelstva 24. února schválilo vykácení a revitalizaci další aleje. Jednalo se o 

stromořadí v ulici 5. května od náměstí Českého ráje směrem ke křižovatce k Husovou ulicí. Celkem padlo 

21 javorů, poškozených posypovou solí a dopravou. Bylo doporučeno vysázet do této ulice odolnější jasany. 

Ty by měly ulici zkrášlit na podzim po skončení stavebních úprav. 

 

►  Město předložilo projekt a žádost o dotaci z prostředků EU na Povodňový plán a varovné systémy 

na Turnovsku.  Pravdou je, že fenoménem posledního desetiletí jsou tak zvané bleskové povodně, tedy 

těžko odhadnutelný lokální spad velkého množství srážek a tedy vzedmutí hladin většinou malých, 

nenápadných toků. Celková cena realizace projektu je cca 4,9 mil. korun a mohly by se k němu připojit i 

sousední Malá Skála a Svijany. Finanční spoluúčast města byla plánována 10%, tj. půl milionu korun. 

 

BŘEZEN 2011 * BŘEZEN 2011 * BŘEZEN 2011 *  
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► Od 1. března 2011 byl Městem zřízen příspěvek na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Pro tento 

první rok byla k tomuto účelu určena částka 100 tisíc korun. První kolo výběrového řízení na tento nový 

příspěvek bylo vypsáno k  21. březnu tohoto roku.  Následovala 3 další kola, celkové hospodaření  nového 

příspěvkového účtu je zmíněno na konci listopadu. 

 

► V pátek 4. března proběhlo v prostředí Kulturního domu Střelnice slavnostní vyhlášení výsledků 

ankety Nejlepší sportovec Turnova roku 2010, tentokrát jako součást Sportovního plesu TJ Turnov.  19. 

ročník ankety tradičně uspořádala Žlutá ponorka, a to v pěti kategoriích. Dále byli jako každoročně vyhlášeni 

sportovci vybraní na zápis do Zlaté knihy osobností turnovského sportu. Do Zlaté knihy byli za rok 2010 

zapsáni: 

- Marta Kopalová - Klub lyžařů Turnov 

- Mgr. Vlasta Šonská - TJ, oddíl volejbalu 

- Ing. Anna Holasová - Klub lyžařů Turnov 

Vítězi jednotlivých kategorií se stali: 

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

- kategorie družstev (mládež) - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu - štafeta dorostenek 

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

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

- kategorie Sportovní naděje do 18 let - Jaromír Mazgal, AC SYNER Turnov 

- kategorie Trenér roku - Miroslav Reichl, AC SYNER Turnov 

- kategorie Sportovní akce roku - Memoriál Milana Kopala, Klub lyžařů Turnov 

Podrobnosti naleznete v kapitole IX. Sport. 

 

► V sobotu 5. března se ve velkém sále KC Střelnice uskutečnil II. městský ples. K tanci a poslechu 

hrál taneční orchestr Ladislava Bareše, součástí večera bylo několik tanečních vystoupení Taneční a 

pohybové školy ILMA, módní přehlídka turnovské návrhářky Miroslavy Vrzalové a samozřejmě bohatá 

tombola. Výtěžek z tomboly ve výši zhruba 30 tisíc korun byl věnován dětskému centru Sluníčko. Více se 

dočtete v kapitole VII. Kultura. 

 

► Ve čtvrtek 10. března se uskutečnil jubilejní 10. ročník oblastní přehlídky dětských divadel 

Turnovský štěk, tentokrát v Městském divadle v Turnově.  Zúčastnilo se 6 souborů se 7 představeními. Do 

krajského kola postoupil soubor ZUŠ Turnov Kámoš Drámoš s představením Staré pověsti české, který 

získal i cenu diváka, a Pampalin s představením Když nemůžu spát. Toto představení také získalo cenu 

poroty za autorský text. Další informace najdete v kapitole VII. Kultura 
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► V pátek 11. března ukončila provoz turnovská porodnice. Je to bod zlomu, kterým byl ukončen dlouhý 

proces jejího zmítání na pokraji zrušení a zároveň boje o její záchranu. Jako téměř v celém státě, zvítězil 

propagovaný systém velkokapacitních nemocnic a perfektním vybavením, odlidštěným přístupem a dovozy 

maminek bůhví kam. Škoda. Signály o zrušení porodnice v Turnově se objevily už v roce 2008. Tehdy VZP 

nenasmlouvala další péči na lůžkovém oddělení. Porodnice se dlouhodobě potýkala se splněním zvyšujícího 

se počtu porodů nutného pro zachování akreditace, tedy praxe, která se lékařům započítává do vzdělání. V 

roce 2011 to bylo 600 porodů, turnovská porodnice se tak stala pro mladé lékaře neperspektivní. Situaci 

turnovské porodnice pak urychlily další, zejména personální události. Koncem roku 2010 dal výpověď jeden 

z lékařů a zbylí tři lékaři nemohli zajistit nepřetržitý provoz. Radnice se snažila učinit kroky k udržení tohoto 

důležitého oddělení v Turnově, dále pak i gynekologie a dětské pohotovosti. Jednou z reálných cest se jevil 

přechod některého z gynekologů z okolních nemocnic v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme.  Skutečně 

se podařilo sehnat lékaře z Liberce, který byl ochoten nastoupit na oddělení jako druhoatestovaný lékař, 

proti tomu se ovšem postavili stávající lékaři. K tomu vydali Zásadní prohlášení turnovských gynekologů, 

podepsané všemi čtyřmi lékaři, tedy Vítězslavem Talou, Mikulášem Juraškou, Veronikou Mokrou a primářem 

Alešem Miklem. V zásadě se jednalo o kritiku současného vybavení a možností porodnice, které by mohlo 

zapříčinit i trestní stíhání za zanedbání péče. Zkráceně cituji: 

" V dnešním lékařství bylo odzvoněno improvizacím a aplikacím nahodilých postupů dle znalostí a 

momentálního názoru lékařů. Současná medicína striktně vyžaduje v léčbě nemocí doporučené postupy, 

jejichž nedodržení vystavuje lékaře trestní odpovědnosti. Vzhledem k této skutečnosti odmítáme nadále 

provozování porodnice a vystavování se možnému trestnímu stíhání za zanedbání péče. Ztrátou akreditace 

k výchově lékařů se personální situace stala kritickou.... Současný stav personálu a vybavení nemocnice 

neumožňuje dodržení práv rodičky a nenarozeného dítěte: 

1. V nemocnici v Turnově není transfúzní stanice a zásoba krve v jednotlivých skupinách se pohybuje kolem   

   2 litrů... 

2. Při řešení krvácivých stavů je nutná přítomnost cévního chirurga, který není v této nemocnici přítomen ani  

    v běžné pracovní době. 

3. Při řešení stavů ohrožení plodu je stanovena doba 15 minut k vykonání císařského řezu, což vyžaduje  

    trvalou přítomnost dvou gynekologů na oddělení ... 

4. Léky, které je nutno k záchraně krvácející rodičky na oddělení mít (Novoseven), se pohybují v ceně kolem 

100 tisíc korun za jednu aplikaci. Jejich nákup a skladování není z důvodů ekonomických možný.... 

 

Občané Turnova se také ze situace neradovali, petici za zachování porodnice v Turnově vytvořil například 

Spolek rodáků a přátel Turnova. Přesto byla situace neodvratná. Posledním, kdo bude mít v rodném listu 

místo narození Turnov je Tomáš Cee, narozený 4. března po jedenácté hodině. Turnovští rodáci samozřejmě 

budou, ale v rodném listě bude uvedeno místo narození Liberec, Jablonec a podobně. Ve spádové oblasti s 

31 tisícem obyvatel není udržitelná porodnice. Smutné. 

Vzhledem k personálním peripetiím, kdy ke konci února podali výpověď všichni čtyři gynekologové, nastal 

boj o zachování alespoň oddělení lůžkové gynekologie. Ten dopadl (zatím) vítězně - podařilo se sehnat 

nového primáře Petra Lidáka z Brandýsa nad Labem a gynekologii v Turnově zachovat. 

S problematikou zdravotnictví a Panochovy nemocnice souvisí i další zpráva. 23. března zřídil Liberecký 
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kraj komisi pro restrukturalizaci nemocničních lůžek. Počet lůžek v kraji by se měl do konce roku 2012 

snížit z 2 200 na 2000, tedy skoro o 10%. Komplexní péči by pak měly zajišťovat nemocnice v Liberci, 

Jablonci nad Nisou, České Lípě a Jilemnici. V Turnově by měla nemocnice poskytovat pouze základní 

lékařskou péči. Podle VZP je v okrese Semily největší nadbytek lůžek, takže ho čeká také největší redukce. 

Žádné optimistické zprávy. 

 

►  V neděli 13. března skončila lyžařská sezóna ve Struhách. Za téměř jarního počasí se uskutečnily 

závody lyžařů a snowboardistů. V této sezoně se jezdilo nepřetržitě od 18. prosince, poslední den zbývalo 

ještě necelých 30 centimetrů sněhu. Kluziště u nádraží bylo uzavřeno o týden dříve, 6. března, a fungovalo 

nepřetržitě od 7. prosince. 

 

► V sobotu 19. 3. 2011 se v hale TSC v Turnově konalo 1. kolo Ligy žáků o Samurajskou katanu. 

Turnovští mladí judisté slavili historický úspěch.  Turnaje se zúčastnilo 191 dětí ze 14 oddílů a klubů z 

pěti krajů ČR, Turnov byl zastoupen 43 borci. Soutěž proběhla ve čtyřech věkových kategoriích dívek i 

chlapců od 7 do 14 let. V této soutěži závodí chlapci a dívky dohromady vždy v příslušné věkové a váhové 

kategorii. Svěřenci trenérů Jiřího Veleho, Jana Maliny, Jiřího Vydry, Kláry Volfové, Ivety Trpišovské, Lubomíra 

Mráze a Aleše Bartoše předvedli převážně výborné výkony. V celkovém  hodnocení družstev všech kategorií 

zvítězil Turnov se ziskem  86,5 bodů před Českou Třebovou (84,5 bodu) a SKP Judo Jičín (82,5 bodu). 

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole IX. Sport. 

 

► Od pátku 18. do neděle 20. března se probíhala loutkářská přehlídka Turnovský drahokam, která 

tímto vstoupila do třetí desítky ročníků.  Přehlídky se účastnilo 13 souborů z Turnova i dalších měst, 

domácí barvy hájily soubory Čmukaři, Pampalin a Není to..., ani to.... Na loutkářskou Chrudim postoupil již 

podruhé jablonecký Vozichet s představením Nastavte uši, pozorujte, na druhé a třetí místo doporučila 

porota složená z Aleny Exnarové, Ireny Marečkové a Štěpána Filcíka pohádku Kdo zachrání princeznu 

Polehňových z Hradce Králové a Malou indiánskou pohádku souboru Maminy Jaroměř. Hlavní, tedy 

diváckou cenu Turnovský drahokam, získalo představení Papírová pohádka souboru Kordula Liberec. 

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura. 

 

► V březnu 2011 bylo provedeno celostátní statistické šetření Sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným 

okamžikem byla půlnoc mezi 25. a 26. březnem.  V Turnově v tento okamžik žilo 14 513 lidí ve 2 817 

domech. V rámci republiky byly v době psaní kroniky za rok 2011 známy pouze dílčí výsledky, avšak ani ty 

nejsou bez zajímavosti. Týkají se například počtu obyvatel a cizinců u nás, rozvodovosti, vlastnictví a 

vybavení bytů. 

 Celkový počet obyvatel ČR byl 10 562 214, od roku 2001 vzrostl o 332 154. Údaje o národnostním 

složení cizinců ukazuje následující přehled 

- Ukrajina    -  117 810, od r. 2001 nárůst o 97 187 

- Slovensko -   84 380                                 60 175 
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- Vietnam    -    53 110                                 34 906 

- Rusko       -    36 055                                 28 355 

- Německo  -    20 780                                 17 345 

 U národnosti došlo k poklesu ochoty odpovědět na tuto otázku: zatímco před deseti lety 

neodpovědělo 173 tisíc obyvatel, v roce 2011 to bylo 2, 74 milionů!  Ze zjištěných údajů bylo v této době 6 

732 104 Čechů, 522 474 Moravanů, 149 140 Slováků a 13 150 Romů. Poslední údaj je znatelně zkreslený, 

podle ostatních statistik je romské národnosti necelých 300 tisíc lidí, hrdost a ochota přihlásit se k tomuto 

etniku je však stále nízká. 

 Sčítání ukázalo i další trend, a sice zvyšující se počet rozvedených nebo samostatně žijících lidí a 

nízký počet sňatků: 

- svobodní muži .............................. nárůst o 10,4 % 

- ženatí muži ................................... pokles o 6,3 % 

- rozvedení muži ............................. nárůst o 37,7 % 

- svobodné ženy ............................. nárůst o 9,9 % 

- vdané ženy ................................... pokles o 7,1% 

- rozvedené ženy ............................ nárůst o 33,4 % 

 Výsledky v oblasti vzdělávání přinášejí rozpor: na jedné straně vzrostl počet vysokoškoláků ze 762 

tisíc v roce 2001 na 1,1 milionu, tedy o 46%, zároveň ale roste negramotnost. Před 10 lety bylo 

negramotných lidí 38 tisíc, dnes o čtvrtinu více, 47 tisíc. Nejvíce postiženy jsou kraje Moravskoslezský (6,5 

tisíce osob), Ústecký (6,3 tisíce osob) a Středočeský (5,4 tisíce osob). 

 Příslušnost k církvi a víra byla otázkou nepovinnou, neodpověděla téměř polovina obyvatel. Podle 

odpovědí se nejvíce lidí hlásí ke katolické církvi (1, 08 mil. obyvatel), dále s velkým odstupem k církvi 

českobratrské (52 tisíc), československé husitské církvi (39 tisíc) a narostl počet lidí, kteří jsou věřící, ale 

nehlásí se k žádné církvi (707 tisíc). 

 Malá revoluce se odehrála ve vlastnictví bytů. Byty v osobním vlastnictví narostly o 150,8 %, 

družstevní byty poklesly o 21,1 % a obecní byty dokonce o 37,3 %. 

 V roce 2011 bylo 96,5% bytů vybaveno splachovacím WC, 97,4 % bytů samostatnou koupelnou. 

V následujících tabulkách je výběr údajů za  Turnov a obce s rozšířenou působností ve srovnání se stavem 

před deseti lety: 

OBYVATELSTVO 
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rok 2011 rok 2001 

celkem 
32 438 

muži 
15 876 

ženy 
16 562 

cizinci 
804 

celkem 
30 900 

muži 
15 056 

ženy 
15 844 

cizinci 
352 

věk 
 

0 - 14 let 
4 688 

15 - 64 let 
22 181 

65 let a více 
5 569 

věk 
 

0 - 14 let 
4 964 

15 - 64 let 
21 144 

65 let a více 
4 792 

Rodin. stav 
svobodný 

12 288 

 
ženat/vdaná 

14 429 

 
rozvedený 

3 163 

 
ovdovělý 

2 499 

Rodin. stav 
svobodný 

10 920 

 
ženat/vdaná 

15 056 

 
rozvedený 

2 125 

 
ovdovělý 

2 579 

Vzdělání 
základní 

4 520 

 
vyučen 
10 075 

 
střední mat. 

9 061 

 
vysokoškol. 

2 901 

Vzdělání 
základní 

5 535 

 
vyučen 
10 506 

 
střední mat. 

7 558 

 
vysokoškol. 

1 891 

Ekonomická 
aktivita 

zaměstna-
nec 

11 133 

 
 

zaměstna-
vatel 
559 

 
 

samostat. 
činnost 
2 063 

 
 

nezaměst-
naní 

1 407 

Ekonomická 
aktivita 

zaměstna-
nec 

12 146 

 
 

zaměstna-
vatel 
*** 

 
 

samostat. 
činnost 

*** 

 
 

nezaměst-
naní 
701 

Nábožen. 
vyznání * 
katolické 

1 512 

 
 
č. husitské 

403 

 
 

českobratr. 
100 

 
 

nevěřící 
13 495 

Nábožen. 
vyznání 
katolické 

4 392 

 
 
č. husitské 

1 130 

 
 

českobratr. 
161 

 
 

nevěřící 
21 0183 

 

* Údaje o náboženském vyznání jsou ve srovnání let trochu zavádějící, neboť v roce 2001 nevyplnilo tuto 

informaci 3 180 obyvatel, kdežto v roce 2011 14 043 obyvatel. 

 

DOMY A  BYTY 

rok 2011 rok 2001 

Domy 
obydlené 

7 571 

 
rodinné 
6 935 

 
bytové 

504 

 
neobydlené 

2 558 

Domy 
obydlené 

6 967 

 
rodinné 
6 379 

 
bytové 

430 

 
neobydlené 

2423 

Vlastnictví 
fyzická 
osoba 
6 876 

 
obec, stát 

 
130 

 
družstvo 

 
57 

 
spol. 

vlastníků 
191 

Vlastnictví 
fyzická 
osoba 
6 291 

 
obec, stát 

 
182 

 
družstvo 

 
142 

 
spol. 

vlastníků 
0 

Byty 
12 305 

ve vlastním 
domě 
6789 

 
 

osobní 
vlastnictví 

1 778 

 
 

nájemní 
 

1 560 

 
 

družstevní 
 

903 

Byty 
11 782 

ve vlastním 
domě 
6 209 

 
 

osobní 
vlastnictví 

675 

 
 

nájemní 
 

1 895 

 
 

družstevní 
 

1 385 

Vybavení 
koupelna 
11 701 

 
splach. WC 

11 460 

 
počítač 
7 056 

 
internet 
6 529 

Vybavení 
koupelna 
10 803 

 
splach. WC 

10 373 

 
počítač 
1 706 

 
internet 

704 

 

(Zdroj: Český statistický úřad, údaje v tabulkách byly získány z bulletinu Lidé a společnost 2/2012) 

 

► Vedle hlavních témat měsíce března, to jest porodnice a sčítání lidu, zůstalo méně povšimnuto 

další jednání s dědičkou rodu Walderode u semilského soudu 24. března. Spor se táhne už devatenáct 

let a Johanna Kammerlander v něm žádá vydání nejen zámku Hrubý Rohozec, ale také dalších okolních 

nemovitostí včetně pozemků v turnovské průmyslové zóně. Před dvěma lety se jí semilský okresní soud 

rozhodl nemovitosti nevydat. Krajský soud v Hradci Králové však později verdikt zrušil a spor vrátil do Semil. 
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Průlomovým rozhodnutím bylo vrácení lesíku u Žďárku v roce 2009, nyní se soud zabýval zejména 

členstvím hraběte des Fours Walderode v nacistické straně. A jaký názor mají občané Turnova? 

Souhlasíte s vydáním majetku dědicům rodu Walderode? 

 -  Spíše ano - 137 hlasů, tj. 8,65% 

 -  Ano  - 187 hlasů, tj. 11,81 % 

 -  Ne - 795 hlasů, tj. 50,91 % 

 - Spíše ne - 320 hlasů, tj. 20,20 %         

 - Nevím - 72 hlasů, tj. 4,55 % 

 - Téma mě nezajímá - 73 hlasů, tj. 4,61 % 

( Turnovsko v akci, březen 2011) 

Jak vyplývá z výsledků ankety, téměř tři čtvrtiny Turnovanů jsou proti vydání majetku rodině, u níž je 

důvodné podezření ze spolupráce s nacisty. 

 

► Ke Dni učitelů  28. 3. 2011 proběhlo na radnici setkání vedení města s pedagogy turnovských 

základních a mateřských škol, kteří byli vybrání za svoji kvalitní práci ve školství. S pedagogy bylo 

hovořeno o aktuálních problémech ve školství a zároveň jim bylo předáno jako projev poděkování - ocenění 

Města Turnova. Za jednotlivé školy byli oceněni tito pedagogové: 

-  za ZŠ Skálova Mgr. Jarmila Melichárková 

-  za  ZŠ 28.října Mgr. Eliška Holečková 

-  za ZŠ Žižkova Mgr. Jaroslava Roubíčková 

-  za ZŠ Mašov Mgr. Renáta Šulcová 

-  za  MŠ Zborovská Jana Brožová, ředitelka, a Iva Zámečníková 

-  za Základní uměleckou školu Jiří Richter 

Přítomni byli také ředitelé škol. 

  
► V březnu byla zpřístupněna nová stálá expozice na hradě Valdštejně s názvem Chvála pískovce. V 

Českém ráji vedou kroky turistů do skal. Také hrad Valdštejn, který byl zpřístupněn veřejnosti jako druhá 

památka v Čechách, stojí na mohutných pískovcových skalních blocích. V prostorách středověkého sklepení 

pod prvním hradním dvorem vznikla první stálá expozice v Čechách věnovaná pískovcům. Přibližuje 

významný fenomén krajiny Českého ráje, seznamuje s jeho vznikem, vlastnostmi a dokládá význam 

pískovců pro člověka.  Expozici připravili: Geopark UNESCO Český ráj (RNDr. Tomáš Řídkošil, 

Doc.Dr.Václav Ziegler CSc. a Jiří Vlasák) a Geologický ústav Akademie věd ČR (Jiří Adamovič CSc., RNDr. 

Radek Mikuláš CSc., RNDr. Václav Cílek CSc). 

 

►  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 domu U Bažanta čp. 70, kde sídlí 

Muzeum Českého ráje. Na budově byla v plánu oprava a výměna oken, statické zajištění trhlin, oprava 

fasád, nový nátěr objektu, sanace vlhkého zdiva a  oprava a výměna dveřních výplní v celkové hodnotě 2,2 
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mil. korun. Z toho polovina, 1,1 mil., byla hrazena ministerstvem, druhou část poskytl vlastník, tedy Liberecký 

kraj. 

2/ Z ministerského Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností bylo 

uspokojeno 6 ze 7 žádostí a bylo rozděleno 1097 korun: 

- Příšovice čp. 40 (bývalá kovárna) - výměna střešní krytiny 

- zámecká kaple ve Svijanech - restaurování vitrážových oken 

- Vyskeř, kostel Nanebevzetí Panny Marie - interiér, přeložení tří schodišť 

- Prackov, kaple Panny Marie - obnova střechy 

- Příšovice, Bičíkův statek - ochranný nátěr a oprava šindelové střechy 

Oprava střechy kostela v Klokočských Loučkách byla v finančních důvodů ponechána na příště. 

 

► A do třetice k památkám - v březnu bylo na pořadu dne rozhodování o rozšíření městské 

památkové zóny. Úplné a přehledné informace obsahuje článek pana Václava Feštra v Turnovsku v akci, 

který si dovolím zkráceně citovat: 

"Každé řádně a smysluplně vedené město by mělo mít svá určitá pravidla a omezení, pokud za taková 

omezení považujeme třeba směrný územní plán, nejrůznější výhledové plány pro dopravu, průmysl, školství, 

zdravotnictví a mnoho dalších oblastí komunálního života. Myslím si, že do těchto oblastí spadá i péče o 

architekturu a urbanismus města a s tím spojenou historii, pokud takové město alespoň nějakou má. Nemá 

smysl si nalhávat, že právě Turnov patří mezi města, která jsou přeplněná nejrůznějšími architektonickými 

skvosty, po nichž zatouží oko i srdce nejednoho zahraničního návštěvníka naší země. Turnov je příkladem 

běžného provinčního městečka nacházejícího se na přirozené dopravní křižovatce, jehož zachovaný vývoj 

staví na pozůstatcích zejména středověké historie, přičemž mapuje zejména mladší dobu jeho vývoje. 

Přesto si myslím, že je natolik zajímavé a vypovídající, že by mu měla být věnována potřebná péče a 

ochrana nejen těch nejzajímavějších a nejhodnotnějších staveb, ale určitého historického území jako celku.  

K naplnění tohoto záměru dlouhodobě slouží vznik městských památkových zón, které jsou vyhlašované 

proto, aby bylo v rámci jejich hranic chráněno vybrané území města. Stavby v tomto území by měly 

dlouhodobě respektovat historický charakter samotného města a jejich případné stavební úpravy by měly 

směřovat k potvrzení tohoto charakteru a k nápravě případných dřívějších nevhodných úprav staveb a 

prostranství, nikoli k jeho dalšímu narušení.                                                                                 

Takovou zónu má vyhlášenou i město Turnov, a to již od roku 1990, přestože se jedná o oblast opravdu 

malou. Její hranice vlastně zahrnuje pouze centrum původního města, když hranice tvoří tok Stebénky 

od nejzápadnější hranice hřbitova až po kruhovou křižovatku v Sobotecké ulici, oboustranně zastavěná 

ulice Sobotecká a Palackého ulice až k náhonu Jizery. Odtud po jeho protisměrném toku k Votrubcově 

elektrárně, aby hranice vystoupala svahem nahoru za „Šimákovu vilu“ a dále pokračovala po linii Skálovy 

ulice, ale až zahradami za muzem na hraně městského parku směrem k bytovému domu na rohu 

Havlíčkova náměstí. Hranice památkové zóny poté za kostelem Panny Marie opět sestupuje po linii 

hřbitovní zdi ke Stebénce. Zóna byla vyhlášena v listopadu 1990. První, poněkud nesmělé kroky, se město 

Turnov pokusilo doplnit nejen v roce 1999, ale i v letech pozdějších, když o rozšíření zejména o celé území 



22 

Skálovy ulice požádalo odpovědné orgány Národního památkového ústavu, ať již v běžných řízeních o 

rozšíření této zóny, nebo v rámci odborné revize hranice městských památkových rezervací a památkových 

zón v roce 2004. Bohužel k žádnému rozhodnutí nedošlo. Na lepší časy se začalo blýskat až v roce 2009 

poté, co město opětovně zaslalo svůj požadavek Ministerstvu kultury ČR. Po několika jednáních se 

shromáždil dostatek materiálů pro to, aby mohl být vytvořen nový materiál k projednání v zastupitelstvu 

města, ve kterém by se určily nové, rozšířené hranice této památkové zóny.  A to se stalo právě na 

březnovém zasedání zastupitelstva. Ve hře bylo hned několik variant. Ta původní z roku 1999, která 

uvažovala o rozšíření zóny o oboustranně zastavěnou Skálovu ulici za Šimákovou vilou (bez objektu 

bývalého internátu hotelové školy) až po secesní vilu naproti objektu BBbaru a odtud oboustranně 

obestavěnou ulicí Husovou, zahrnujíc první tři domy nad křižovatkou ulic 5. května a Komenského, 

oboustranně obestavěnou ulici Kinského (s vyjmutím bytového objektu po pravé straně a internátu a ZŠ v 

ulici 28. října), až po hranice se současnou zónou probíhající na konci Havlíčkova náměstí.                                                                        

Druhá varianta byla shodná s tou předešlou pouze s tím rozdílem, že by v ní zůstaly i uvažované vyjmuté 

objekty internátu ve Skálově ulici, bytové objekty po pravé straně Kinského ulice a objekty internátu a 

ZŠ v ulici 28. října.                                                                                                              

Třetí varianta by k té předchozí přidala osm vil v ulici 28. října nad schodištěm do Přemyslovy ulice a 

oboustranně zastavěnou Přemyslovu ulici od schodů směrem ke hřbitovu.                                                     

Poslední, čtvrtou variantou pak bylo rozšířit památkovou zónu i o industriálně velice zajímavé území mezi 

náhonem Jizery a úpatím železniční tratě na Malou Skálu, tedy území Mezi mosty a kolem Modré hvězdy. 

Zde se hodí připomenout, že značné obavy o možném novém rozšíření hranic památkové péče měli již 

samotní předkladatelé, když v návrhu na usnesení doporučovali realizovat druhou variantu. Naopak 

pracovníci Ministerstva kultury navrhovali variantu čtvrtou, tedy tu poslední, maximalistickou. Po trochu 

zmatečném doplňování návrhů na usnesení a několika poměrně i protichůdně provedených hlasováních se 

však zastupitelé rozhodli pro třetí variantu (z 24 přítomných bylo 19 pro a 5 proti návrhu), když tedy prozatím 

odmítli zařadit do zóny území za náhonem Jizery." 

Zvolený návrh byl poslán na Ministerstvo kultury ČR, kde bude přezkoumám a nejspíš schválen. 

 

► Mezi 6. a 8. březnem došlo k vandalství v zámeckém parku u Hrubého Rohozce. Neznámí pachatelé 

shodili sochu Panny Marie z podstavce a ulomili jí hlavu. Škoda na kulturní památce byla vyčíslena na  100 

tisíc korun. 

 

► Nezaměstnanost na Turnovsku v 1. čtvrtletí roku konečně začala klesat, a to zejména díky firmám 

Trevos a Kamax, které nabídly nová místa. V únoru se počet lidí bez práce snížil o 0,2 % na 9,1 %, 

koncem února tak hledalo na Turnovsku práci 1136 lidí. V březnu situace pokračovala umístěním 

dalších 25 lidí, bez práce zůstávalo 1 111 lidí, to jest 8,5 % práceschopného obyvatelstva. Přesto 

připadalo na jedno volné místo přibližně 25 uchazečů. V rámci Libereckého kraje byl počet uchazečů o 

zaměstnání k 31. 3. 2010 ve srovnání s únorem téhož roku nižší o 93 osob (tj. o 0,3 %), celkem tedy 27 185 

osob. Vývoj v jednotlivých okresech byl rozdílný – zatímco v okrese Česká Lípa a Semily došlo k 

meziměsíčnímu poklesu počtu nezaměstnaných (v prvním případě o 0,9 %, ve druhém o 2,8 %), v okrese 

Jablonec nad Nisou a Liberec počet uchazečů o zaměstnání vzrostl (v prvním případě o 0,6 %, ve druhém o 
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0,5 %). Podmínku dosažitelnosti splňovalo 97,9 % nezaměstnaných v celém Libereckém kraji. Podíl žen 

dosáhl 48,0 %, absolventi a mladiství představovali 5,8 % a osoby se zdravotním postižením 11,6 % 

uchazečů o zaměstnání. Procentní zastoupení uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti činilo 

32,8 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUDEN 2011 * DUBEN 2011 * DUBEN 2011 * DUBEN *  

 

► Z pátku 1. na sobotu 2. dubna proběhl již 11. ročník celostátní akce Noc s Andersenem.  Akce 

začala tradičně průvodem od knihovny, resp. stromu Pohádkovníku, na náměstí Českého ráje, v čele kráčel 

král a královnou, bubeník, rytíři a spousta pohádkových postav a zvířátek. Letošní program byl  zaměřen na 

pohádky jubilujícího Karla Jaromíra Erbena a Václava Čtvrtka. Program pokračoval na náměstí Českého ráje 

pohádkami, hudbou i šermířským a ohňovým vystoupením. Letos bylo 526 účastníků a přespali v knihovně, 

školách, muzeu a nově i v Centru pro rodinu Náruč. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole VII. 
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Kultura. 

 

►  Na 18. dubna připadá mezinárodní Den památek. V letošním roce se konaly akce pro veřejnost 14. 

dubna, a to otevření kostela sv. Václava na Bukovině, který není přístupný veřejnosti a byl otevřen speciálně 

pro tuto akci. Navštívili ho při své procházce členové Svazu postižených civilizačními chorobami.  V úterý 

19. dubna byl uspořádán již třetí ročník naučné stezky pro žáky 5.ročníků základních škol s názvem 

Putování za památkami. Akce se zúčastnila stovka dětí ze všech turnovských škol včetně Mašova. Pro děti 

byla připravena pěší vycházka se čtyřmi soutěžními stanovišti - na Hruštici u kostela sv. Matěje, v 

Metelkových sadech, kde byl připraven pan Milan Straka s ukázkou živých dravců a jejich umění, což byla 

asi největší atrakce tohoto ročníku, dále děti putovaly přes Dolánky na Bukovinu do kostela sv. Václava a 

poslední stanoviště bylo na Dlaskově statku, kde byly opět přichystány grilované párky a vyhlášení výsledků. 

 

►  Ve dnech 12. a 14. dubna se konal 14. ročník cyklu akcí Patříme k sobě, pořádaný 

Podkrkonošskou společností přátel zdravotně postižených. Tento rok poprvé se konaly hned dvě velká 

večerní představení, a to 12.4. v KC Golf v Semilech a 14.4. ve Společenském domě Jilm v Jilemnici. 

Turnovský Fokus se zúčastnil semilského večera s představením Cola show. 

 

► Ve středu 20. dubna oslavil slavnostním koncertem 150 let nepřetržitého trvání nejstarší turnovský 

spolek - Pěvecký sbor Antonín Dvořák. Spolek vznikl v době národního obrození stejně jako např. o rok 

mladší Sokol, divadelní spolek Antonín Marek a další. Toto vzácné výročí oslavil v Městském divadle 

koncertem, jehož hosty byli i dosavadní umělečtí partneři - Turnovské orchestrální sdružení a sopranistka 

Michiyo Keiko. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura. 

 

► Na Bílou sobotu 23. dubna byl připraven tradiční program Velikonoce na Dlaskově statku, 

tentokrát s podtitulem To vajíčko malovaný je od srdce darovaný.  Na programu byla přehlídka 

folklórních souborů spojená s tvůrčí dílnou dekoračních předmětů, malým rukodělným jarmarkem a 

samozřejmě tradičním občerstvením. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura.  

 

► Letošní Velikonoce byly zajímavé také pro turnovské skautky. Již šestým rokem se zapojily do 

celostátní sbírky Pomozte dětem s maskotem kuřete. Skautky vyrobily množství kuřátek, které poté 

prodávaly v turnovských ulicích. Letošní výnos činil 13 893 korun, po dobu trvání sbírky vybraly turnovské 

oddíly ve prospěch dětí 65 tisíc korun. Letošní výtěžek putoval na konto Nadace rozvoje občanské 

společnosti. Pro dívky bylo velkou odměnou pozvání do hlavního televizního vysílání pořadu Letem světem s 

Kuřetem. 

 

► Od úterý 26. dubna nastala opět změna v turnovské dopravě - začal se budovat úsek ulice 5. 

května od Havlíčkova náměstí k nemocnici. V tomto úseku byla průjezdná pouze křižovatka z Husovy do 

Kinského ulice. K lepšímu nastala změna v horním úseku ulice, nad nemocnicí byla komunikace opět 

obousměrná, takže odpadlo objíždění přes Károvsko a Šetřilovsko. 
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►  Na zasedání zastupitelstva 28. dubna předložil zastupitel Tomáš Hudec (ČSSD) návrh na ukončení 

pátečních farmářských trhů na náměstí Českého ráje a na jejich přesun do prostoru parkoviště u 

autobusového nádraží. Podnět podepsali někteří obchodníci zvláště z centra Turnova dokonce s 

„výhrůžkou“, že přestanou finančně podporovat některé spolkové aktivity na území města, pokud zastupitelé 

návrhu nevyhoví. Deklarovaným důvodem bylo estetické poškození vzhledu náměstí zvláště z pohledu 

návštěvníků a cestovního ruchu, faktickým důvodem byla však spíše obava z konkurence. Po delší diskusi 

byl návrh schválen těsnou většinou 14 hlasů. Téměř po roce (trhy byly obnoveny v polovině května 2010) 

skončila další tradice, mimochodem běžná např. v historickém centru Jičína. Vedení města se od tohoto 

kroku distancovalo samostatným prohlášením. 

Trhovcům byla nakonec nabídnuta plocha parkoviště v Sobotecké ulici, která je přece jen víc "při ruce" než 

autobusové nádraží mezi mosty. Páteční prodej zde začal fungovat od 18. května. O názorech obyvatel 

svědčí výsledky květnové ankety Turnovska v akci: 

 Chci, aby se trhy vrátily na náměstí .................................. 340 hlasů, tj. 34.41 % 

 Na současném místě (proti Baťovně) je to optimální ........ 334 hlasů, tj. 33,81 % 

 Měly by se konat jinde ve městě ....................................... 172 hlasů, tj. 17,41 % 

 Zakažte je na území města úplně ......................................   46 hlasů tj.   4,66 % 

 Jiná odpověď, téma mě nezajímá ......................................   96 hlasů, tj.  9,71 % 

V anketě hlasovalo 988 respondentů, což svědčí o velkém zájmu o dané téma. 

 

► Na dubnovém zasedání zastupitelstva byla také řešena otázka výstavby sportovního a rekreačního 

areálu v Maškově zahradě. Hlavní náplní by mělo být venkovní koupaliště, zimní stadion a krytý plavecký 

bazén. Výstavba krytého bazénu byla prozatím odsunuta, vzhledem k nedávno rekonstruovanému bazénu 

na Výšince se nejevila aktuální. Bylo pravděpodobné, že město bude muset z finančních důvodů výstavbu 

dalších dvou sportovišť, tedy koupaliště a zimního stadionu, rozdělit do dvou etap. Byla vyhlášena anketa, 

které sportoviště by mělo být zrealizováno jako první. K tématu se zastupitelé vrátili v září tohoto roku. 

 

► V pátek 29. dubna se uskutečnilo slavnostní otevření naučných stezek na území Turnova, a to za 

účasti představitelů města Turnova a partnerského města Jawora z Polska. K projektu patří také nová 

mluvící tabule na náměstí Českého ráje, kde akce začala. Po městě vedou tři naučné stezky s různým 

obsahem: 

1/ Kamenářská stezka, slavné osobnosti Turnova vede návštěvníky především centrem města a pojednává o 

historii, pamětihodnostech a osobnostech především spojených s kamenářskou a šperkařskou tradicí 

2/ Po stopách židovství v Turnově  je specificky zaměřená stezka s návštěvou židovských památek, 

především synagogy a židovského hřbitova, seznamuje s historií židovského obyvatelstva na Turnovsku. 

3/ Zámecká naučná stezka je nejdelší a spojuje Turnov se zámkem Hrubý Rohozec. Návštěvníky seznamuje 

mimo jiné s faunou a flórou Pojizeří. 

 

► V sobotu 30. dubna byla oficiálně zahájena turistická sezóna v Českém ráji, a to 8. ročníkem  

rozsáhlé a oblíbené akce Český ráj dětem 2011.  Akce se koná vždy poslední dubnový víkend v rámci 

projektu  Za pověstmi Českého ráje a u této příležitosti je pohádková krajina Českého ráje symbolicky 
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předána pod vládu krále Granátka (Petr Záruba) s královnou ( Eliška Gruberová). Tentokrát bylo hlavní dění 

situováno na Hruboskalsko. Start putování byl na parkovišti pod Valdštejnem, na hradě pak čekala první 

pohádka O netopýrech z Valdštejna v podání žáků ZŠ 28. října v Turnově, na Hrubé Skále hrály děti ze ZŠ 

Skálova pohádku Rohozecký rybník a byla zdarma přístupná také vyhlídková věž. Cíl byl v Autokempu 

Sedmihorky, kde bylo pro návštěvníky připraveno zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti, písničkami, 

rukodělnou dílnou a dalším programem.  Akce se zúčastnily čtyři tisícovky lidí.  

 

► Zároveň od soboty 30. dubna začaly jezdit letní turistické autobusy, a to už po dvanácté. Pro 

návštěvníky i místní turisty bylo připraveno šest tras, z toho dvě začaly fungovat od 30.4., ostatní od 28.5. a 

provoz skončil až s koncem prázdnin, jak je uvedeno u jednotlivých tras: 

Trasa I - červená 

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

provoz: 30.4. do 4.9.2011  

Trasa II - žlutá 

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

Hrubá Skála - Vyskeř a dále po stejné trase do Jičína, provoz: od 28.5. do 31.8.2011  

Trasa III - modrá 

* Semily - Chuchelna,Kozákov - Rovensko p. Tr. - Holín,Prachov - Jičín, provoz: od 28.5. do 31.8.2011  

Trasa IV - zelená 

* Semily - Chuchelna,Kozákov - Vyskeř - Turnov - Malá Skála - Chuchelna,Kozákov - Semily, provoz: od 

28.5. do 31.8.2011 

Trasa V - hnědá 

* Mladá Boleslav - Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradiště - Kněžmost - hrad Kost - Sobotka a zpět, provoz: 

od 28.5. do 31.8.2011 

Trasa VI  

* Turnov - Jablonec n. N. - Bedřichov - Liberec, provoz: od 30.4. do 28.9.2011  

 

 

 

KVĚTEN 2011 * KVĚTEN 2011 * KVĚTEN 2011 * KVĚTEN 

 

► Ve čtvrtek 5. května, před státním svátkem, vzpomněl Turnov 66. výročí ukončení II. světové války.  

Dopoledne se uskutečnila pietní vzpomínka u pomníku Padlých ve Skálově ulici za účasti představitelů 

Města a čestných hostů z legionářských a protifašistických organizací. Proslov přednesla starostka města 

PhDr. Hana Maierová na téma prolínání vzpomínek a stop minulosti do dnešní doby. V krátkém kulturním 

programu vystoupili manželé Lédlovi s velmi vkusným výběrem z české klasiky. 
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► Týž den, 5. května, se v turnovském muzeu uskutečnila vernisáž pozoruhodné výstavy Idar 

Oberstein Kreativ. Od tohoto dne až do 26. června bylo v klenotnici muzea k vidění na 180 exponátů 

brusičských, šperkařských prací a zvláštní umělecké disciplíny řezání kamenů. Zajímavostí je, že právě 

řezání kamenů, které Idar Oberstein proslavilo, sem přinesl vynikající turnovský brusič Gustav Postler, který 

se do Německa přestěhoval v roce 1875. Umělecký ateliér Postler dodnes existuje a jeho majitel Heinz 

Postler byl vernisáži přítomen. Zúčastnili se i další významní hosté z partnerského města v čele se starostou 

Bruno Zimmerem. 

 

► V roce 2011 se uskutečnily maturity podle nového, dlouho očekávaného modelu - tak zvané státní 

maturity. Cesta k nim byla dlouhá, složitá a realizace dlouho odkládaná. O změně podoby maturitní zkoušky 

a zavedení tzv. státní maturity se začalo poprvé vážně hovořit v polovině 90. let minulého století (mj. na 

doporučení OECD). V letech 1997 – 2000 byl na základě odborných diskusí sestaven první model nové 

maturitní zkoušky, jehož státní část byla pilotována v rámci tzv. Sond MATURANT. K prvnímu pokusu o 

uzákonění změny maturitní zkoušky došlo v roce 2000 v rámci návrhu školského zákona, který však 

schválen nebyl.                                                                                

Změna maturitní zkoušky byla uzákoněna až v roce 2004 novým školským zákonem, podle kterého měla být 

spuštěna ve školním roce 2007/2008. Schválený model nové maturitní zkoušky se však výrazně lišil od 

modelu, který byl výsledkem mnohaletých odborných a veřejných diskusí, které probíhaly v letech 1998 – 

2001. V červnu roku 2007 schválila Poslanecká sněmovna novelu školského zákona, kterou odložila start 

nové maturitní zkoušky na rok 2010. Již při projednávání této novely však bylo zřejmé, že ministerstvo 

školství v dohledné době zásadně změní model nové maturitní zkoušky. Krok k jeho uzákonění učinil tehdy 

nově jmenovaný ministr Ondřej Liška v únoru 2008 předložením vládního návrhu novely školského zákona, 

který byl Poslaneckou sněmovnou i Senátem  schválen prakticky jednomyslně v květnu 2008. V říjnu 2009 

byla schválena novela školského zákona, která kodifikuje odklad spuštění nové maturitní zkoušky na rok 

2011, tedy o jeden rok. V roce 2011 proběhl první ročník nové maturity.  V roce 2011 tedy proběhla tak zvaná 

náběhová fáze. 

Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u 

maturity, musel úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. 

 

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

2011  

2 povinné zkoušky: 
1. český jazyk a literatura  
2. cizí jazyk nebo matematika 

2–3 povinné zkoušky 
- stanovil ředitel školy  

maximálně 3 nepovinné zkoušky 
- z nabídky:  
český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a 
společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, 
dějiny umění  

max. 2 nepovinné 
zkoušky 
- nabídku stanovil ředitel 
školy  

 

Další novinkou bylo, že si student může zvolit ze dvou stupňů obtížnosti zkoušky v jednotlivých 

předmětech. 
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Termíny jarních maturitních zkoušek byly vypsány na období 1.4 až 10.6. 2011 a pořadí zkoušek bylo oproti 

dosavadním zvyklostem obrácené - nejprve ústní zkoušky, pak písemné. Odůvodnění tohoto kroku bylo 

následující:  

1. Prodloužil se výukový prostor ve 4. ročníku nutný k dobrání či opakování látky. Společná (státní) část 

maturity probíhala až od května, nikoli od dubna.  

2. Zkoušky společné části maturity konali žáci až po uzavření ročníku, tedy i po týdenním volnu, 

určeném k přípravě na maturitní zkoušku (svaťáku), o kterém rozhodl ředitel školy. Zkoušky tak 

konali pouze žáci, kteří byli k maturitní zkoušce připuštěni.  

3. Ředitel školy mohl rozhodnout, že Svatý týden bude společný pro ústní i písemné zkoušky. Při 

opačném pořadí zkoušek – TPU (testy + písemky → ústní zkoušky) byl pouze pro ústní zkoušky.  

Situace to byla velmi nezvyklá, uvidíme, zda nedojde k další změně. 

Výsledky turnovských studentů byly lehce nad celostátním průměrem, nejlepší výsledky mělo turnovské 

gymnázium, které skončilo jako druhé nejlepší v Libereckém kraji za gymnáziem a SOŠ pedagogickou v 

Liberci, Jeronýmově ulici. Teprve za Turnovem bylo gymnázium U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Z 

celostátního hlediska jsme byli na 95. místě. 

Úspěšnost studentů na turnovských středních školách: 

Název školy Uspěli na poprvé V opravném termínu Neuspěli 

Gymnázium 59 0 0 

Střední škola a OAHŠ - studium 93 10 5 

                                    - uč. obory 112 55 19 

SUPŠ 34 9 0 

SUPŠ - VOŠ 8 0 0 

Střední zdravotnická škola 38 6 3 

 

► V sobotu 21. května se po opravě vydala na cestu turnovská parní lokomotiva řady 310. Zkušební 

jízdu po trase Turnov - Rovensko pod Troskami a zpět mašinka absolvovala už o týden dříve, 14. května, 

později jela v čele soupravy historických vagónů také do Rychnova u Jablonce. 

 

► V úterý 24. května se po roční přestávce, způsobené finančními potížemi, konal další, 12. ročník  

Memoriálu Ludvíka Daňka.  Do Turnova se opět sjelo mnoho atletů zvučných jmen, včetně loňského mistra 

Evropy Malachowského z Polska, držitele třetího nejlepšího výkonu loňských světových tabulek výkonem 

69,83 m. Přijel také bronzový medailista z mistrovství Evropy Maďar Fazekaš 66,43 m, dále skvělí oštěpaři 

Petr Frydrych a Vítězslav Veselý z tréninkové skupiny Jana Železného. V disku se se světovou špičkou utkal 

nadějný dorostenec AC Syner Turnov Jaromír Mazgal, bronzový medailista z Olympijských her mládeže v 

Singapuru 2010. Startoval rovněž nejlepší český koulař Jan Marcell a odchovanec turnovské atletiky Antonín 

Žalský.  Podrobnosti najdete v kapitole IX. Sport. 

 

► Od středy 25. května bylo otevřeno rozšířené parkoviště u nemocnice, kde přibylo 21 míst.  Stavbu,  



29 

která byla zahájena 24. 3. 2011, realizovala  firma K+N stavební společnost, Pardubice, za cenu 1.529.599,-

Kč. Výsadba zeleně bude provedena na podzim. 

 

► Poslední květnový víkend, 28. - 29. května, proběhl 17. ročník Staročeských řemeslnických trhů. 

Receptář - tipy na každý den o nich napsal: "Řemeslnické trhy v Turnově patří k největším projektům 

podobného charakteru v Čechách. Otevírají letní turistickou sezonu a jsou významnou událostí regionálního 

kulturního kalendáře". A skutečně k potěše nás Turnováků je každým rokem více prodejců, rozsáhlejší 

program a další příjemná překvapení (pokud "nepadají trakaře"). V roce 1995 začínaly trhy s 25 stánky, v 

roce 2011 jich bylo přes 170. Před Kamenářským domem se opět  představili také řezbáři a sobota byla 

spojena s Muzejní nocí. Podrobnosti najdete v kapitole VII. Kultura. 

 

► V pondělí 2. května se na tzv. severním obchvatu (poblíž Ontexu) stala tragická dopravní nehoda.  

Ve směru na Železný Brod jela Škoda Octavia, osmapadesátiletý řidič však z neznámých důvodů přejel do 

protisměru, kde se střetl s nákladní soupravou. I když řidič nákladního vozu zajel co nejvíc vpravo a 

současně brzdil, srážce, která stála život řidiče Octavie, už nešlo zabránit. Podle vyšetřovací verze šlo 

zřejmě o mikrospánek nebo náhlé zdravotní potíže řidiče osobního auta. 

 

► Ve středu 4. května se stala dopravní nehoda v Příšovicích, při níž byl lehce zraněn řidič sanitky. 

Přivolaní záchranáři ho odvezli k ošetření do turnovské nemocnice. 

 

► 26. května se odehrála téměř filmová scéna v nedalekém Rovensku - zneškodnění ozbrojeného 

lupiče po přepadení pošty, a to civilistou! Recidivista z Ostravy, který prošel výcvikem v cizinecké legii, se 

vyzbrojil plynovou pistolí a snadno získal lup v místní poště a prchal na kole. Zastavil ho až místní hostinský, 

který ho dohonil v autě, srazil dvířky z kola a vytrhl namířenou pistoli. Policie muži poděkovala za pomoc, i 

když varuje před následováním, pachatelé mohou být nebezpeční. 

 

 

 

 

 

 

 

ČERVEN 2011 * ČERVEN 2011 * ČERVEN 2011 *  

 

► Na soutěžní přehlídce propagačních tiskovin CZECH TOUR PROPAG získalo Město Turnov 3. 

místo z 93 přihlášených. Pořadatel přehlídky agentura Czech Tourism v letošním roce vyhlásila pouze 

jednu kategorii, a to Tiskovina pro rodinu.  Město Turnov - odbor cestovního ruchu do soutěže přihlásilo 

tiskoviny k projektu "Za pověstmi Českého ráje", tedy plakáty, pozvánky, pexesa, samolepky, leporela a další 

tiskoviny. 
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► Od pátku 3. června se na náměstí Českého ráje konaly oslavy 95 let turnovského skautingu. 

Turnovské skautské středisko Štika bylo založeno v roce 1916 k tomuto datu mělo 292 členů v osmi 

oddílech. V pátek bylo na náměstí postaveno tee-pee, kde byla instalována výstava fotografií. Dalším z 

oslavných podniků byla v sobotu 4. června stavba stanového městečka právě na náměstí, kde během hodiny 

vyrostlo 157 stanů. Turnovští tak překonali o 39 kusů rekord v počtu stanů postavených na jednom místě. 

Oslavy tak významného výročí se projevovaly prakticky po celý rok dalšími sportovními, kulturními a 

soutěžními počiny. 

 

► V sobotu 4. června dlel na hradě Valdštejně generalisimus Albrecht z Valdštejna.  Tedy kostýmovaný 

pan Miroslav Kněbort, který vojevůdce hrál. Hrad toho dne navštívilo cca 700 turistů. Sdružení Český ráj tak 

propagovalo svůj program Po stopách Albrechta z Valdštejna, i když tento významný muž prokazatelně hrad 

Valdštejn nikdy nenavštívil. 

 

► Od 5. června byla v Klenotnici Muzea Českého ráje k vidění mimořádná výstava Idar-Oberstein 

Kreativ. Výstava obsahovala 180 vzácných exponátů z oborů šperkařství, broušení drahých kamenů a 

řezání drahých kamenů. Tento fenomén se v našem partnerském městě rozvinul poté, kdy do Idaru přesídlila 

rodina turnovského brusiče Gustava Postlera. Potomek rodu, rytec HEINZ POSTLER, SE ÚČASTIL 

VERNISÁŽE, STEJNĚ JAKO DLEGACE PŘEDSTAVITELŮ MĚSTA V ČELE SE STAROSTOU Idar 

Obersteinu Bruno Zimmerem. 

 

► Ve čtvrtek 9. června zavítal do Turnova pravý anglický doubledecker s akcí Žijeme Londýnem, 

jejímž smyslem byla propagace olympijských her v Londýně 2012.  Uvnitř vozu byla instalována 

multimediální technika s výstavou historických i nových sportovních fotografií a klipů. Spolu s autobusem 

bylo na náměstí několik stanovišť se sportovní a olympijskou tematikou, např. veslařský trenažer, soutěže a 

kvízy pro děti,  drobné sportovní vybavení.  Akci pořádal Český olympijský výbor v řadě měst celé republiky. 

 

► 10. - 14. června dorazila do Turnova příjemná zpráva - Jan Čapek zvítězil na mistrovství světa 

neslyšících v Kanadě.  Turnovský občan, jinak zaměstnanec firmy Leoni Neumatic, bojoval v kanadském 

středisku V Mont-Tremblant na mistrovství horských kol a oslnil ziskem dvou zlatých (cross country kritérium 

a časovka) a jedné stříbrné medaile (cross country) v kategorii neslyšících. Informace jsou uvedeny též v 

kapitole IX. Sport.  

 

► 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. - 9.7.). Dvořákův festival, věnovaný několikerému výročí A. Dvořáka, 

festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov (založen r. 1951) či uvedení kantáty Svatební košile v Turnově (r.1961), 

začal tradičně na Sychrově u pamětní desky Antonína Dvořáka pietní vzpomínkou, vystoupením Pěveckého 

sboru Antonín Dvořák Turnov a krátkými projevy.  Čestní hosté festivalu se sjeli povětšinou až na zahajovací 
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koncert, kdy byl v zámecké galerii přednesen program hudby a mluveného slova s názvem Naše paní 

Božena Němcová.  Dvořákův festival opět putoval po městech Libereckého, Královéhradeckého a 

Středočeského kraje, navštívil 20 měst a hosty byli mimo jiné Jiří Stivín, Gran Duetto Concertante, Aleš 

Bárta, Hradišťan a již téměř tradičně Filharmonie Hradec Králové, která pod taktovkou Miriam Němcové 

nastudovala Dvořákovu kantátu Svatební košile. Na ní spolupracoval i sbor Antonín Dvořák Turnov, 

královéhradecký Smetana, sóla zpívali Markéta Mátlová, Zoltán Korda a Robert Hán. Uskutečnila se 3 

představení - v Turnově, Trutnově a Hradci Králové - podrobnosti jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura. 

Mezinárodní interpretační dílny proběhly ve dnech 15. - 18.6. a lektory byli Michyio Keiko, prof. Jaroslav 

Šaroun, Jana Turková a Leoš Čepický. Jako bonus pro návštěvníky festivalu fungoval již po čtvrté tak zvaný 

Dvořákův pas, který byl k dostání ke každé zakoupené vstupence  na koncert festivalu s cílem podpory 

cestovního ruchu ve všech zúčastněných městech.  

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

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

Almgren, z domácích se zúčastnilo Janáčkovo kvarteto, sourozenci Alena a Petr Čechovi a v úvodním 

koncertu vystoupila Zuzana Lapčíková s Emilem Viklickým. Mezinárodních kurzů pro smyčcové nástroje 

(housle, viola, violoncello) se zúčastnilo přes 100 frekventantů od 10 do 30 let. 

 

►  V sobotu 11. června se konal 4. ročník Boudy na ulici, a to na novém místě  - v městském parku u 

letního kina. Komplikovaná dopravní situace nedovolila užít si tento den pro rodiny s dětmi na původním 

místě, ale prostor parku se ukázal jako velmi šťastné řešení. Na návštěvníky čekalo více než dvacet atrakcí 

a zábavných stanovišť od skákacího hradu a bludiště až po ukázky vozidel. Akci navštívilo rekordních dva a 

půl tisíce lidí. 

 

► Ve čtvrtek 16. června ochromila život zejména větších měst a částečně i našeho regionu stávka 

pracovníků v dopravě. České dráhy na Liberecku zajistily alespoň částečnou náhradu v podobě 

autobusové dopravy, turnovský a semilský Bus Line se ke stávce nepřipojil. 

 

► Téhož dne, 16. června, proběhlo v Muzeu Českého ráje představení nové knihy o našem kraji - 

Český ráj, kde bory šumí po skalinách od Luboše Y. Koláčka. Kniha vyšla v nakladatelství Regia v edici 

Tajemné stezky, která předkládá čtenářům příběhy "děsivé i srdcervoucí, protkané zradou i vraždami, kdy do 

lidských osudů často zasahují bytosti z jiných světů". 

 

► Ve středu 22. června se nad Turnovem přehnala prudká bouře s přívalovým lijákem a krupobitím.   

Během pár minut se stružky a potoky, např. Libuňka, proměnily v dravé řeky, po náměstí stékalo bahno se 

rozestavěné ulice 5. května. Nejvíce se uzlobila Libuňka, která dosáhla krátce před půlnocí třetího stupně 

povodňové aktivity. V souvislosti s touto bouří zasahovali turnovští hasiči na osmi místech, především při 

čerpání vody ze sklepů a odstraňování stromů padlých přes cestu či železniční trať. A to jsme ještě dopadli 

dobře - na Pardubicku řádilo dokonce tornádo. 

 

► Ve dnech 28. a 29. června proběhl v turnovských ulicích 8. ročník regionální sbírky Pozvedněte 
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slabé. Studenti gymnázia prodávali kolemjdoucím drobné předměty za 30,- Kč. Vybraná částka byla určena 

na charitativní aktivity ve městě. Nadace Euronisa vybrala od počátků sbírky cca 25 miliónů korun, kterými 

podpořila 1167 projektů - v Turnově například Dětské centrum Sluníčko, Centrum pro rodinu Náruč, 

Občanské sdružení Slunce všem a další neziskové organizace. 

 

► Červnové zasedání zastupitelstva projednalo investiční priority města pro následující čtyřleté 

období. Investiční záměry vycházely z akčního strategického plánu a celková hodnota všech akcí na 

seznamu byla cca 700 miliónů korun. Akce byly rozděleny na investice nad 10 mil. Kč a do 10 mil. Kč. Zde je 

jejich seznam seřazený podle důležitosti, jak ho schválilo zastupitelstvo: 

1/ Akce nad 10 mil. Kč 

1. Maškova zahrada koupaliště 70+20 mil. Kč, (letní koupaliště včetně příjezdových komunikací, 

parkovacích ploch a inženýrských sítí) odhad 

2. Maškova zahrada kluziště 80-100 mil.Kč - kvalitněji architektonicky řešený vzhled budovy haly 

3. Maškova zahrada kluziště 50 mil. Kč -jednoduchá plechová hala s nejnutnějším zázemím-viz 

Lomnice n. Pop. 

4. Rekonstrukce stávající budovy školy Alešova 7- 12 mil -zateplení, výměna oken - zcela nevyhovující 

stav panelového objektu, velké tepelné ztráty. Požádáno o dotaci, rekonstrukce nutná i v případě neobdržení 

dotace, je dlouhodobě mezi prioritami v rámci rekonstrukcí školních budov 

5. Ul. 28. října odhad 20 mil. Kč - celková rekonstrukce ulice 

6. Ul. Komenského odhad 15 mil. Kč - Další komunikace zničené v rámci akce „Čistá Jizera“ – -celková 

rekonstrukce, špatný stav způsobený dopravním zatížením v důsledku stavby Čisté Jizery-objízdná trasa 

7. Ul. Markova odhad 15 mil. Kč -úprava šířkového uspořádání-rozšíření komunikace s důrazem na horní 

část ulice, umožnění provozu cyklistů v obou směrech (červená cyklotrasa v rámci Českého ráje) a 

příležitostná možnost obousměrného provozu ( případ havárie v ulici 5.května, akce na náměstí apod.) 

8. Nový městský úřad Skálova čp.466, 30- 50mil. Kč - kompletní rekonstrukce bývalého internátu 

umožňující sloučení všech pracovišť MěÚ ze Skálovy ulice včetně městské policie. Možnost prodeje čtyř 

stávajících objektů, úspora provozních nákladů 

9. Rekonstrukce Hvězdárny 13 mil. Kč - nevyhovující stav objektu jediné hvězdárny v Libereckém 

kraji,připraveny projekty včetně stavebního povolení, provázanost na projekt AVČR v Turnově, rozšíření 

volnočasových a vzdělávacích aktivit s nabídkou pro školy celého kraje 

10. Návštěvnické centrum 30 mil. Kč - jedině se zajištěním dotace - Dolánky, bývalá škola, centrum pro 

prezentaci CHKO a Českého ráje, Muzea Českého ráje a Geoparku 

11. Provozní objekt fotbalového stadionu, tribuna 15 mil. Kč - technické zhodnocení stávající budovy 

doporučilo její demolici a výstavbu nového zázemí pro fotbalisty 

12. Havlíčkovo a Mariánské náměstí odhad 50 mil. Kč -kompletní rekonstrukce veřejných ploch včetně 

řešení parkování (s možností podzemního) a zeleně 

13. Rekonstrukce parku u letního kina 30 mil. Kč (možnost etapizace 3x10 mil.) - Dlouhodobě 

připravovaný projekt revitalizace parku včetně průchodu do ulice 5.května a do ulice Skálovy, rozšíření 

veřejných ploch zeleně o část „muzejní zahrady“ 

14. Rekonstrukce ZŠ Mašov 30 mil. Kč - rekonstrukce a přístavba na plnohodnotnou školu I. stupně 
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15. Komunitní centrum Skálova ul. (knihovna+SVČDM) 70 mil. Kč - Výstavba nové budovy, zpracována 

ověřovací studie pro pozemek vedle letního kina. Následná možnost prodeje dvou stávajících objektů 

16. Šetřilovsko „ roubenka“ a restaurace 5+ 10mil. Kč - Kompletní rekonstrukce z důvodu nevyhovujícího 

stavu stávajících budov 

17. Bytové domy čp. 1054-1055 20-30 mil. Kč - rekonstrukce a doplnění sociálních zařízení, okna fasáda 

atd. (Bezručova ul.) 

18. Bytové domy čp. 1001-1002 20-30 mil. Kč - rekonstrukce a doplnění sociálních zařízení, okna fasáda 

atd.(Ulice 5.května)-souvislost s areálem DD Pohoda 

19. UL. Pekařova 15 mil. Kč- celková rekonstrukce 

20. Regenerace sídliště u nádraží 60 mil. Kč možnost dotace z MMR až 20 mil. Kč - v roce 2011 obdržena 

dotace 4 mil. Kč a tím je zahájena realizace 1.etapy 

21. Nový sběrný dvůr – realizace pouze s dotací 60 mil Kč (spoluúčast města 8-10 mil) Výstavba nového 

sběrného dvora včetně kompostárny za pivovarem Malý Rohozec. Využití stávajícího sběrného dvora 

zásadně omezena kauzou Walderode 

22. Dostavba školy Alešova, odhad 10-15 mil. Kč - Záměr přístavby stávajícího objektu, rozšíření kapacity 

tříd, možnost výuky ZUŠ, aktivit SVČDM, rozšíření pobočky knihovny 

23. Vytvoření zařízení pro osoby se zdravotním postižením 60- 80 mil,-autisté pouze s dotací Daliměřice 

- nyní MŠ Hruborohozecká 

24. Oprava ZŠ Skálova 50 mil Kč a jídelna (okna původní a fasáda z 60% poškozena ) - Možnost využití 

menších částek z dotací na památkovou zónu 

25. Nemocnice stará budova 60 mil Kč (Kompletní rekonstrukce,nutnost řešení po etapách s ohledem na 

provoz) 

26. Nemocnice-rekonstrukce budovy dětského oddělení včetně přístavby krčku a propojovací chodby 80 

mil. Kč 

27. Odlehčovací komunikace Luka - Žižkova ul. odhad 480 mil. Kč 

 

2/ Akce do 10 mil. Kč 

1. Náves Mašov 8 mil. Kč - celková rekonstrukce povrchů včetně zeleně, po kanalizaci bylo opraveno jen 

provizorně 

2. Hřiště Mašov 6,5 mil. Kč - za sokolovnou, umělý povrch +oplocení 

3. Táborová základna Krčkovice -výstavba nového objektu 10 mil. Kč - nutné stávající budovy pouze 

provizorní, mají kolaudaci na dobu určitou do roku 2013 -řešení nutné 

4. Oprava střech na penzionech pro seniory 7 mil. Kč u kasáren, stálé opravy a běžná údržba stav neřeší 

5. Waldorfská mateřská škola 8 mil. Kč Daliměřice na stejném místě. Výstavba nového objektu-kontejner 

nebo podobná technologie. Stávající stav havarijní, z technického posouzení zřejmé, že rekonstrukce by 

mohla být nákladnější než výstavba nového objektu 

6. Zahrada školky ul. 28. října 2 mil. Kč - realizace nové zahrady na městském pozemku (náhrada za 

stávající zahradu, která je na soukromém pozemku) 

7. DPS Granátová - výměna oken a balkonů na Výšince 5 mil. Kč 

8. Valdštejn 4x0,4mil. Kč po rocích, pouze s dotací - různé práce,řešení stabilizace skal především pod 
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zadním palácem s využitím dotace od MKČR,  vlastní podíl 0,4 mil. ročně atd. 

9. Zázemí parkoviště pod Valdštejnem 8.-10 mil. Kč - úprava parkoviště, výstavba objektu soc. zařízení a 

informačního střediska včetně občerstvení 

10. Bytové zóny odhad 5 mil. Kč- náklady na výkupy, inženýrské sítě atd-výdaje z rozpočtu města jsou 

zpravidla kompenzovány příjmem z prodeje zasíťováných pozemků) 

11. Objekt pro dospělé klienty DC- Slunce všem 4 mil. Kč, dočasné řešení. Víceúčelový nový objekt je v 

kategorii nad 10.milionů pod č. 26 

12. Nákup nového automobilu pro hasičskou jednotku obce-  4 mil. Kč, stávající vozidlo je v havarijním 

stavu 

13. Světelná křižovatka na náměstí Českého ráje – odhad 2,5 mil. Kč. Úprava chodníku u Belgického 

dvora (rozšíření), instalování semaforů pro optimalizaci provozu dopravy včetně pěší 

14. Divadlo 2 mil. Kč jedná se o nejnutnější opravy 1.poschodí -další rekonstrukce se nedoporučuje- 

rezerva pro nový vstup do divadla a sociálního zázemí pro diváky 

15. Rekonstrukce Jeronýmovy ulice 2 mil. Kč nad rámec Čisté Jizery II. etapa ,úprava v horní části ulice- 

nahrazeni zelených pruhů plochami pro parkování a chodníky 

16. Rekonstrukce ulice Kinského 2 mil. Kč nad rámec Čisté Jizery -úprava chodníků a povrchů 

17. Čapkova ul. odhad 2.mil. Kč Další komunikace zničené v rámci akce „Čistá Jizera“- úprava chodníků a 

povrchů-již dříve nevyhovující stav se zhoršil používáním komunikace jako ob jízdné trasy 

18. Hřiště u ZŠ 28.října odhad 2 mil. Kč - rekonstrukce povrchu 

19. Povodňový plán a varovné systémy na Turnovsku 5 mil. Kč - realizace pouze s dotací ( spoluúčast 

města 0,5-1,0 mil) 

20. Revitalizace Dolánek - odhad nákladů 8 mil. Kč - revitalizace území pod Dlaskovým statkem,kolem 

parkoviště(tůně, koupací biotop),prověření možnosti přírodních úprav v prostoru bývalého koupaliště včetně 

možné přírodní vodní plochy(jezírko apod.) pouze s dotací - 

21. Areál kolem Stébenky do 10 mil. Kč - pouze s dotací, revitalizace toku - zajišťuje Povodí Labe vč. 

opravy cest, úpravy pro příměstskou rekreaci včetně části městských lesů – město 

 

► Pozitivní trend ve vývoji nezaměstnanosti v Libereckém kraji pokračoval i ve 2. čtvrtletí – 

meziměsíčně se počet uchazečů snížil o 687 osob (2,7 %) na 24 538 a v návaznosti na tuto skutečnost míra 

registrované nezaměstnanosti ve srovnání s předchozím měsícem poklesla o 0,29 procentních bodů na 

10,35 %. Na uvedeném snížení počtu nezaměstnaných se podílely všechny okresy Libereckého kraje – 

nejvíce okres Česká Lípa (-294 osob, -4,3 %). Následoval okres Jablonec nad Nisou (-201 osob, -3,8 %), 

okres Semily (-158 osob, -4,3 %) a okres Liberec (-34 osob, -0,4 %). Podmínku dosažitelnosti splňovalo 98,6 

% nezaměstnaných. Podíl žen po delší době překročil 50% hranici (50,6 %), podíl absolventů a mladistvých 

představoval 4,8 %, osob se zdravotním postižením pak 12,4 % uchazečů o zaměstnání. Procentní 

zastoupení uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti činilo 27,5 %. Počet uchazečů o práci na 

Úřadu práce v Semilech činil 3549 osob, z toho 1807 žen a 455 mladistvých a absolventů škol. Na jedno 

volné místo připadalo 16,28 uchazečů. Přesto je situace v semilském okrese stabilnější než u našich 

sousedů, jak dokazují grafy: 
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V samotném Turnově byla míra nezaměstnanosti 8,1%, to jest 618 osob shánělo práci přes pracovní úřad. 

 

► 5. června se zřítil horolezec u Hrubé Skály. Šestatřicetiletý muž spadl asi z desetimetrové výšky a byl 

se zraněními hrudníku, břicha a končetin přepraven vrtulníkem do nemocnice v Liberci. 

 

► V neděli 12. června havaroval cyklista při výjezdu z města k Mašovu. Utrpěl pouze lehká zranění, 

avšak přivolaná hlídka u něj zjistila 3,07 promile alkoholu v krvi. Někteří si ještě nezvykli, že cyklista je 

účastníkem silničního provozu také a může způsobit komplikace sobě i jiným. 

 

► 15. června večer došlo na železniční trati pod zámkem Hrubý Rohozec k tragické události. Mladý 

muž si zde lehl na koleje v místě, kde ho strojvedoucí mohl vidět až na poslední chvíli, a zřejmě tímto 

způsobem spáchal sebevraždu. Motiv tohoto činu není jasný. 

 

ČERVENEC 2011 - ČERVENEC 2011 * ČERVENEC 

 

► Jako každým rokem byla i na prázdniny 2011 připravena letní prázdninová nabídka pro turisty i 

místní. Pro každý den v týdnu byl vyhrazen jiný program: 
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Pondělí 

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

   vaným průvodcem. Od 14.00 hodin, vstupné 50,- Kč, děti 25,- Kč.  

- Ukázky broušení drahých kamenů na ručním brusu v galerii U Zlatého beránka od 10.00 do 14.00 hodin,  

   vstup zdarma. 

Úterý 

 - Prohlídka turnovské synagogy, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova s výkladem, od  10.00 a 14.00  

   hodin, vstupné 50,- Kč. 

 - Ukázky ruční výroby skleněných a křišťálových lustrů ve firmě Bohemian Chandeliers JW Glass na  

    Vesecku od 9.00 do 12.00 hodin, vstup zdarma. 

Středa 

 - Ukázky výroby českých šperků s granáty a vltavíny v provozovně Lubomír Janků na Chutnovce od 9.00 do  

   12.00 hodin, vstup zdarma. 

 - Komentovaná prohlídka expozice Klenotnice v  Muzeu Českého ráje. Od 10.00 hodin, vstupné 50,- Kč. 

 - Magický Turnov - Večerní prohlídka města, návštěvnického centra DUV Granát a synagogy ve světle svící.  

   Od 19.30 hodin, vstupné 60,- Kč. 

Čtvrtek 

 - Ukázky broušení drahých kamenů na ručním brusu v galerii U Zlatého beránka od 10.00 do 16.00 hodin,  

    vstup zdarma. 

Pátek 

 - Komentovaná prohlídka expozice Klenotnice v  Muzeu Českého ráje. Od 10.00 hodin, vstupné 50,- 

Kč.Sobota 

 - Ukázky výroby českých šperků s granáty a vltavíny v provozovně Lubomír Janků na Chutnovce od 9.00 do  

   12.00 hodin, vstup zdarma. 

Neděle 

 - Prohlídka kostela Jana Křtitele v Nudvojovicích, jedné z nejstarších staveb Turnovska. Od 9.00 do 12.00  

   hodin, vstup zdarma. 

 - Loutkáři dětem - pohádková představení na zámku Hrubý Rohozec od 11.00, 13.00 a 15.00 hodin, vstupné  

   25,- Kč.  

 

► Počínaje druhým pololetím 2011, tedy od 1. července, v Turnově platí zpoplatnění sociálního 

bydlení pro "cizí", tedy mimoturnovské občany. Od obcí, jejichž obyvatelé  se nastěhují do zdejších 

domů s pečovatelskou službou, Turnov vybírá v závislosti na typu bytu 30 až 50 tisíc korun. 

 

► V pátek 1. července se konalo další soudní stání ve věci dědictví po Karlovi des Fours Walderode. 

U semilského soudu došlo k dalšímu průlomu, kdy po třech letech soud rozhodl opačně než minule - ve 

prospěch dědičky Johanny Kammerlanderové. Město Turnov i Národní památkový ústav se opět odvolaly a 

devatenáctiletá kauza bude dále pokračovat. 

 

► Tradiční zahájení kulturních prázdnin -  městské slavnosti Kámen a šperk v Českém ráji, vstoupily 
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do 7. ročníku a dočkaly se řady inovací. Konaly se ve dnech 2. - 3. července, a to v areálu muzejní 

zahrady a v Kamenářském domě. Také téma nebylo věnováno jedné historické osobnosti, ale evokovalo 

dobu 19. století, tedy slavnou éru kamenářství v Turnově. Zahajovací průvod samozřejmě obešel náměstí, v 

místě konání pak čekalo historické tržiště, ukázky řemesel a další program. Bohužel počasí tentokrát 

organizátorům nepřálo a možná nepřišli také náhodní návštěvníci, kteří procházejí náměstím... zkrátka malý 

zájem lidí se negativně podepsal na celé, jinak výborně připravené akci. Podrobný program naleznete v 

kapitole VII. Kultura. 

 

► Po loňském nesmělém, ale úspěšném pokusu se stal novým prázdninovým fenoménem 

příměstský tábor. Důvodem byla snaha poskytnout smysluplné aktivity dětem, jejichž rodiče jsou přes den v 

práci a z různých důvodů nemají zajištěné hlídání.  V letošním roce se našli dokonce čtyři pořadatelé 

příměstských táborů, kteří termínově spolupracovali.  Tak byly dětem nabídnuty různé aktivity po celé 

prázdniny: 

1) Povyk, o.s. Zbyňka Báči - po loňských zkušenostech provozoval průkopník příměstského tábora v 

Turnově další tábor pro 50 dětí   

2) Nová naděje, o.s. - The Bouda uspořádal tábor s tématem Cestování v čase, kterého se zúčastnilo asi 

35 dětí 

3) Junák, turnovské středisko Štika, realizoval příměstské tábory ve třech týdenních bězích se zajímavými 

tématy (např. Tajemství pyramid, Harry Potter) s celkovou účastní 71 dětí 

4) Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., zorganizovalo tábor v Rovensku pod Troskami s názvem Around the 

World, zaměřený na komunikační schopnosti dětí v anglickém jazyce. Kapacita 22 dětí byla naplněna, ještě 

muselo být několik dětí odmítnuto. 

 

► Ve středu 20. července zasáhla Turnov silná bouřka s průtrží mračen, krizová situace na Jizeře 

trvala ještě v dalších dnech. Řeka kulminovala 22. července kolem 18. hodiny, avšak ve městě 

nezpůsobila žádné škody. 20. července mezi 4. a 6. hodinou ranní donutily provazy deště a špatná 

viditelnost zastavit u Turnova transport s nevybuchlou leteckou pumou z 2. světové války, který tudy projížděl 

od Liberce do Ralska, kde byla puma později zneškodněna. 

 

► Ve středu 27. července zemřel ve věku 83 let poslední předseda Městského národního výboru v 

Turnově Josef Vlna. Poslední komunistický představitel města se v porevolučním období již veřejně 

neangažoval. 

 

► Kolem 25. července dosáhl benzín rekordních cen. V Turnově dosahovaly ceny od 35,60 do 35,90 za 

litr naturalu 95, zatímco celostátní průměr byl v téže době 35,30 Kč. Na Turnovsku podražila i nafta. 

 

►  Do parlamentu prošel návrh novely zákona, kterým by se zvýšil poplatek za likvidaci odpadů až na 

1000 korun za osobu a rok. Skutečné náklady na likvidaci odpadů v Turnově činily z předcházejícím roce 

788,15 korun na osobu. 500 Kč zaplatili obyvatelé, zbytek, tedy asi jednu třetinu, hradilo Město. Dočkáme se 

zvýšení na 800 korun za rok? 
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► Firma Kamax začala na Vesecku stavět další provozovnu, kde poskytne zaměstnání cca 300 lidem. 

Nová hala sousedí s pivovarem Rohozec, má předpokládanou rozlohu 4,5 hektaru a další tři hektary padnou 

na komunikace k továrně a parkoviště pro zaměstnance. Turnovská pobočka firmy Kamax, výrobce šroubů 

pro automobilový průmysl, byla založena v roce 1992 v Nudvojovicích a dnes zaměstnává kolem 400 lidí. 

Odbyt měla firma zajištěn, cca 45% končilo v této době na tuzemském trhu, větší část šla na vývoz, zejména 

automobilkám skupiny Volkswagen. 

 

► V letních měsících upozornila policie na nový druh trestné činnosti - krádeže měděných drátů 

nadzemního vedení elektrického proudu. Pachatelé se těchto krádeží dopouštěli zejména v nočních 

hodinách a odcizením 50 až 200 metrů drátu odpojili většinou jen několik domů, takže obyvatelé nahlásili 

závadu až ráno. Tím bylo ztíženo pátrání. 

 

►  Podle Obvodního oddělení Policie ČR se s příchodem letní sezóny zvýšila kriminalita. Jednak 

vzrostl počet krádeží na parkovištích u hradů, zámků a vyhlídek, kam nyní jezdí turisté. Dalším oblíbeným 

"sportem" se stalo ničení a přenášení mobilních dopravních značek, které jsou tu v souvislosti se stavební 

činností. Nejen, že řidiče přivedou na místa, odkud dál cesta nevede, ale často mohou zavinit i pády do 

výkopů a šachet, které vznikly v rámci akce Čistá Jizera. Přestože policisté mohou likvidaci značek 

pokutovat až pěti tisíci korunami a účtovat náklady na jejich zničení, daří se jim to i s pomocí kamerového 

systému jen stěží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRPEN 2011 * SRPEN 2011 * SRPEN 2011 * SRPEN 

► Začátkem srpna se rozběhly práce na úpravě levého břehu Jizery v Dolánkách pod Dlaskovým 

statkem. Cílem bylo vytvoření dvou říčních pláží v délce cca 120 metrů a šířce cca 15 až 20 metrů. Břehy 
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byly vysklonovány a stabilizovány pomocí říčního kamene. V prostoru bývalého koupaliště bylo plánováno 

zachování brouzdaliště, sítě pěšin, dále výsadba zeleně a nová venkovní sportoviště. Celkové náklady na 

projekt představovaly 4,6 mil. korun, z nichž 4,4 mil. bylo hrazeno z grantu, 200 tisíc dalo Město. 

 

► Dopravní situace v hlavní turistické sezóně nebyla jednoduchá, zejména díky práci na akci Čistá 

Jizera, která s podzimem spěla ke svému ukončení. O prázdninách však byl ještě stavební ruch v plném 

proudu v následujících úsecích: 

- ulice 5. května - jedna z páteřních komunikací a hlavní tah na Semily, Lomnici nad Popelkou přešla během 

prázdnin do další etapy - práce postoupily ze střední části (od křižovatky s ulicí Husovou a Kinského) k 

nemocnici a dále k Hruštici. Hlavní objízdná trasa stále vedla přes Károvsko a Alej legií, kde byla řízena 

světelnou signalizací. 

- Zborovská ulice  - probíhala rekonstrukce povrchů zhruba do poloviny srpna 

- ulice Jeronýmova, Rokycanova, Františka Kavana a Karla Vika - dokončování povrchů a chodníků 

- ulice Lidická a Partyzánská - práce na kanalizačních přípojkách pokračovaly do konce prázdnin 

Nezávisle na akci Čistá Jizera probíhala rekonstrukce povrchu průtahu od židovského hřbitova k nádraží, 

resp. ke kruhové křižovatce u Kudrnáčových hodin. 

Nejkomplikovanější byla situace po 15. srpnu, kdy vrcholily práce v ulici 5. května. 

 

► V polovině srpna vlála na radnici německá vlajka - přijela návštěva z obce Ottensdorf - Okrilla. 

Během měsíce června byla naše reprezentace v Německu a oficiálně navázala styky Turnova s 

Ottensdorfem. Pomocí Euroregionu Nisa se tak podařilo získat dalšího saského partnera pro realizaci 

společných projektů. Město leží asi 10 kilometrů od Drážďan, má 10 tisíc obyvatel a obdobnou síť spolků 

jako Turnov. První spolupráce by se měla týkat přírodních věd se zaměřením na děti a mládeže. Ze strany 

Turnova by bylo možné podpořit záměr obnovy hvězdárny v Turnově, mimochodem jediné v Libereckém 

kraji. Při srpnové návštěvě si hosté prohlédli město i hvězdárnu a velmi se jim u nás líbilo. 

 

► Ve dnech 22. - 24. srpna probíhalo v německém Karlsruhe mistrovství světa v kickboxu, kterého se 

úspěšně účastnili i naši borci Jan a Petr Kazdovi. V konkurenci sportovců ze 24 států získal Jan Kazda 

stříbrnou medaili v kategorii do 90 kg a Petr Kazda vybojoval bronz v kategorii do 80 kg. 

 

► O víkendu 27. a  28. srpna se uskutečnil 7. ročník závodu ve slalomu na kolečkových bruslích 

memoriál Milana Kopala a CILA CUP 2011. Závody proběhly opět v ulici Jana Palacha, která byla pro 

dopravu uzavřena. Kromě borců z celé České republiky se zúčastnila úspěšná výprava z Německa, dále 

závodníci z Rakouska a Lotyšska. Z Turnova byli nejúspěšnější Jindřich Novák, který zvítězil v kategorii 

starších žáků, a Jan Möller, který obsadil druhé místo v bohatě zastoupené kategorii mužů. Podrobnosti jsou 

uvedeny v kapitole IX. Sport. 

 

► Během léta byly obnoveny některé drobné památky v Turnově. Z iniciativy (a financí) Města prokoukly 

následující památky: 
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- Kříž u kostela sv. Matěje na Hruštici byl na několika prasklý a dále poškozován mrazem začal být 

nebezpečný pro návštěvníky kostela a hřbitova. Oprava stála 134,5 tisíce korun. 

- Kříž u kostela Narození Panny Marie měl  především poškozený podstavec a zkorodovanou vrchní část. 

Zrestaurován byl nákladem 66 tisíc korun. Právě u něho se projevilo, že občané nejsou zcela nevšímaví - 

než byla během půl dne umístěna ke kostelu tabulka s vysvětlením, že se jedná o opravu, byla dvakrát 

nahlášena krádež kříže. 

- Kovaný plot u sochy Panny Marie Immaculaty Na Stebni (lidově řečeno "v zatáčce") byl opraven za 90 tisíc 

korun. 

 

► Na Turnovsku, v katastru obce Přepeře, byly archeology nalezeny stopy sídliště z doby bronzové. 

K nálezu došlo v souvislosti se záměrem stavby elektrorozvodny mezi částí obce Na Potůčku a železniční 

tratí. Při běžném průzkumu před stavbou bylo objeveno zhruba 240 zahloubených objektů. Bohužel movité 

památky, například keramika, byly hodně poničeny agresívním podložím. V oblasti Přepeř se zdaleka 

nejedná o první nález - v blízkosti letošního nálezu byly počátkem 20. století nalezeny žárové hroby lidu 

popelnicových polí, před zhruba 60 lety stříbrná mince byzantského císaře Justiniána I. a  před několika lety 

zde bylo prozkoumáno sídliště z mladší doby kamenné. 

 

► Počasí letošních letních měsíců bylo řečeno s klasikem "velmi rozmarné". Když vezmeme průměr, 

byly teploty v normálu a srážky mírně nadprůměrné. Ale:  

Samotný červenec byl velmi chladný a deštivý, za celý prázdninový měsíc nebyl zaznamenán ani jeden 

tropický den (30
0
 a  více), zatímco srážky dosáhly úhrnu 188 mm, na návětrné straně hor byly srážky ještě 

silnější. Červen a srpen se naopak vyznačovaly letními i tropickými dny (v červnu 10 letních - do 25
 o

  a 2 

dny tropické, v srpnu 11 dní letních, šest tropických a teplé počasí pokračovalo i v září (dokonce dva tropické 

dny). Teplo a slunečno však střídaly bouřky, někdy i velmi silné, s prudkým ochlazením na několik dní. V 

červnu se nad Turnovem přehnalo 11 bouřek, v srpnu 10. Obyvatelům nezbývá, než si na časté a prudké 

výkyvy počasí zvyknout, ale jde to ztuha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ 2011 * ZÁŘÍ 2011 * ZÁŘÍ 2011 * ZÁŘÍ 2011 * ZÁŘÍ 

 

► Ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok 2011/12.  Počet základních a mateřských škol na Turnovsku 
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zůstal 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 1676 dětí, z toho do 

prvních tříd 189 dětí. Celkový počet je vyšší o 34, z toho prvňáčků je o 11 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:  

‒  Na MŠ Alešova byl proveden celkový nátěr střešní krytiny v hodnotě 92 000 Kč.  

‒  Ve smyslu doporučení krajské hygienické stanice byla na MŠ Bezručova zřízena nová úklidová komora v 

hodnotě 56 000 Kč.    

‒  Na MŠ v Mašově byla provedena výměna vchodových dveří a dokončena rekonstrukce venkovních ploch 

a části oplocení (ještě se provádí) v celkové hodnotě 215 000 Kč.     

‒  Bezpochyby největší investiční akcí byla celková rekonstrukce objektu MŠ Jana Palacha – v rámci projektu 

„Realizace úspor energií“ v hodnotě 9 906 000 Kč a související investice a opravy (rozvody vody, vybavení 

kuchyně) za dalších 710 000 Kč z rozpočtu města. Celková hodnota prací tak dosáhla částky 10 616 000 Kč. 

Plnohodnotný provoz MŠ byl odstartován s malým zpožděním - 5. září, venkovní práce byly dokončovány 

během podzimu. 

‒  Na ZŠ Skálova byly provedeny opravy parketových podlah ve čtyřech třídách v celkové hodnotě 118 000 

Kč. 

‒  Na ZŠ Žižkova byla provedena výměna oken, která se nacházela v havarijním stavu, a rekonstrukce topení 

v učebně výtvarné výchovy v celkové hodnotě 72 000 Kč.                                        

‒  Na základní umělecké škole došlo ke kompletní rekonstrukci sociálního zařízení ve třech podlažích školy v 

celkové hodnotě 2 357 000 Kč.                                                                                    

Z výše uvedeného vyplývá, že školské městské objekty byly v letošním roce zhodnoceny minimálně částkou 

13 536 000 Kč. 

 

► 1. září byly v Panochově nemocnici otevřeny dva nové pokoje rodinného typu pro hospicovou a 

paliativní péči. Pokoje byly umístěny v bývalých porodních sálech, které již měly kvalitní sociální zázemí, a 

byly určeny pro těžce nemocné pacienty, jejichž život se chýlí ke konci a nelze o ně pečovat doma. Pokoje 

patří k oddělení následné ošetřovatelské péče, medicínskou část zde budou obstarávat pracovníci 

Panochovy nemocnice, část ošetřovatelskou dobrovolníci z Hospicové péče svaté Zdislavy, o.p.s. Tato 

organizace již vešla ve známost na Liberecku, kde poskytuje odlehčovací služby a terénní pečovatelskou 

službu. Na úpravu těchto pokojů přispěl Liberecký kraj 350 tisíci korun, asi třetinu uhradila Panochova 

nemocnice ze svých zdrojů. 

 

► V době od 5. září do 14. října probíhala oprava kruhového objezdu na Vesecku.  Opravou prošel 

zejména dlážděný prstenec kolen střední části křižovatky. Po dobu opravy byla uzavřena komunikace mezi 

zámkem Hrubý Rohozec a křižovatkou a doprava ze směrů Praha, Harrachov a Jenišovice byla řízena 

semafory. 
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► Ve čtvrtek 8. září bylo v Turnově otevřeno nové digitalizované kino Sféra v budově Střelnice. Nové 

kino je vybaveno téměř devět metrů širokým plátnem, osmikanálový zvuk se line ze 14 reproduktorů s 

prostorovým surround efektem. Hlediště pro 102 diváků má moderní čalouněná sedadla s držáky na nápoje, 

zamilované dvojice mohou využít tzv. love chairs - dvojsedadla známá z multikin. Kino je bezbariérové a má 

dvě místa vyhrazená pro vozíčkáře. Občerstvení dostanou diváci v nové kinokavárně, kde budou k dispozici i 

nápoje v přenosných obalech nebo popcorn. Zkrátka prostředí bylo zvoleno pohodlné a příjemné. Jako první 

představení byla vybrána premiéra české komedie Jiřího Vejdělka Muži v naději s Boleslavem Polívkou a 

Jiřím Macháčkem v hlavních rolích. Další dva týdny pak kino nabízelo kromě jiných snímků také sérii 

nejúspěšnějších 3D filmů za symbolických 30,- Kč. 

 

► Ve dnech 10. až 18. 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: 

‒ o víkendu 10. a 11. září probíhaly na zámku Hrubý Rohozec mimořádné  prohlídky Putování za 

renesancí s možností navštívit i běžně neprezentovaná místa zámku 

‒ v neděli 11. září uspořádal odbor cestovního ruchu program Hebrejské a jidiš písně v podání skupiny 

Meckie Messer klezmer Band v synagoze v Krajířově ulici 

‒ v sobotu 17. září se konal Koncert duchovní hudby, který měl od počátku smůlu. Místo v kostele sv. 

Františka musel být přemístěn do sálu ZUŠ, místo Eternal Voices z Lomnice nad Popelkou vystoupil vokální 

soubor Kalandra z Jablonce nad Jizerou a vrcholem byla návštěvnost - celí 3 diváci. Takový "propadák" tu už 

dlouho nebyl 

‒ v neděli 18. září proběhla v turnovské synagoze přednáška PhDr. Terezie Dubinové Talmud - to 

tajemné slovo 

‒ v neděli 18. září směřovali návštěvníci na Valdštejn na odpolední program Hudba zvonů zakončený 

varhanním koncertem R. Rejška v kapli sv. Jana Nepomuckého 

 

► Spor o cenu pozemků, vykupovaných pro všeobecně prospěšné účely, dorazil i do Turnova - rada 

města řešila spor o část Zborovské ulice. Jednalo se o několik desítek metrů v blízkosti vodojemu 

směrem ke Károvsku. Majitelka pozemku požadovala 1500 korun za metr čtvereční, což byla v této době 

cena stavebního pozemku, radnice nabízela 100 korun jako za pozemek pod cestu. Vzhledem k tomu, že se 

strany nedohodly, zůstalo vyústění Zborovské ulice bez asfaltu. 

 

► V úterý 13. září proběhlo vyhlášení soutěže Stavba roku Libereckého kraje. Kamenářský dům ve 

Skálově ulici se umístil jako druhý, zvítězilo kulturní centrum v liberecké části Vratislavice nad Nisou. Na 

třetím místě skončila obnova historického středu Hrádku nad Nisou. U Kamenářského domu porota ocenila 

zejména použití dobových technik při stavbě kopie roubenky z turnovského Havlíčkova náměstí, která byla 

zbořena v roce 1973. 

 

► Ve dnech 16. - 22. září  proběhl v řadě měst Evropy už po desáté  Evropský týden mobility a 
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Evropský den bez aut. Na bohatém programu v Turnově se podílelo Město Turnov, odbor životního 

prostředí,, Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Městská knihovna Antonína Marka i "přespolní" 

organizace, zabývající se ekologií a bezpečností v dopravě. Byly připraveny následující akce: 

‒ "Bezpečnost pohybu po pozemních komunikacích" - čtvrtek 16.9., přednáška Městské policie pro školy 

‒ "Greenway Jizera" - pátek 17.9., odpolední cyklovýlet podél Jizery 

‒ "Skokem do Dolánek" - pátek 17.9., aktivity a soutěže pro rodiny s dětmi v odpočinkovém areálu v 

Dolánkách 

‒ "Podzimní přírodou s RNDr. Zdeňkem Mrkáčkem" - neděle 18.9., procházka s výkladem a návštěvou 

hradu Valdštejna 

‒ "Nordic Walking" - pondělí 19.9.,odpolední lekce správné chůze s holemi v Šetřilovských parcích 

‒ "Bezpečnost seniorů" - úterý 20.9., beseda se zástupci Policie ČR v penzionu pro seniory v Žižkově ulici 

‒ "Cestovatelský klub" - úterý 20.9., přednáška Miroslava Deneše o cestě po Itálii 

‒ "Hasiči a Městská policie pro děti" - středa 21.9. v areálu hasičárny na Daliměřicích 

‒ "Evropský den bez aut" - stěžejní akce a vyvrcholení celého týdne v bohatém programu na parkovišti u 

KC Střelnice. Zahájení proběhlo za účasti představitelů města Turnova. Následovalo biketrialové vystoupení 

trojnásobného mistra světa Martina Šimůnka. Průběžně probíhaly ukázky techniky Hasičského záchranného 

sboru Libereckého kraje, záchrany života a prezentace Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, 

ukázky prací policejních psovodů techniky dopravní policie, ukázky první pomoci při havárii cyklisty s 

Českým červeným křížem a .propagace zdravého životního stylu Střední zdravotnické školy. Svou činnost 

představily formou her a soutěží  Centrum pro rodinu Náruč, firma ROKO - prezentace elektrických kol a 

skútrů,  Eurocentrum Liberec, Busline a.s. nabídl prohlídku autobusu na zemní plyn, Středisko pro volný čas 

dětí a mládeže Žlutá ponorka se věnovalo dětem, dále proběhla 

škola poutání s týmem silniční bezpečnosti Libereckého kraje a pro děti byl k dispozici skákací hrad. Na 

závěr bylo připraveno promítání Kulturního centra Turnov. 

Dále bylo od 12. do 26.9.2012 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.   

 

► Mezi 1. a 20. dnem měsíce září probíhala oprava železniční trati Tanvald - Turnov - Liberec. Bylo 

vyčištěno kolejové lože, zpevněny svahy a odvodněn tunel a výhybky u Malé Skály. Ne příjemnou zprávou 

zároveň je omezení provozu v důsledku úsporných opatření ministerstva dopravy. Od 11. prosince  jezdily z 

Turnova na Tanvald pouze dva rychlíky z pěti. Celostátně bude jezdit o 6% rychlíků méně než dosud. 

 

► Ve čtvrtek 22. září byl slavnostně otevřen další úsek nové prohlídkové trasy zámku Hrubý 

Rohozec. K interiérům z 20. a 30. let přibylo pět pokojů ve druhém patře západního křídla zámku, kde se 

nacházela herna, ložnice, pokoj guvernantky, pokojské a ložnice doprovodu. Otevření se účastnil i pamětník 

- pan Zbyněk Pavelka, který pracoval jako komorník předposledního majitele Hrubého Rohozce. 
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► Na zářijovém zasedání zastupitelstva byl projednán projekt a postup realizace sportovního a 

rekreačního areálu Maškova zahrada. Projekt předložila firma BFB studio Praha a jednalo se o celkovou 

investici kolem 200 miliónů korun. Návrh byl zpracován v několika variantách. Zimní stadion měl tři varianty: 

a) kapacita 510 diváků, architektonický návrh "list" – 98 mil. 

b) kapacita 346 diváků, architektonický návrh "malý list" – 81 mil. 

c) kapacita 200 diváků, co nejjednodušší stavby ("krabice") – 73 mil. 

Dále byl projednán plán koupaliště včetně zázemí a dopravní napojení areálu. Materiál zároveň obsahoval 

finanční rozklad možností Města. Ze všech těchto podkladů vzešlo konečné rozhodnutí -  v první etapě, tj. v 

letech 2013 - 14 bude vybudováno venkovní koupaliště, související komunikace, parkoviště a zelené 

plochy, v druhé etapě v letech 2015-17 proběhne výstavba zimního stadionu dle varianty b), tedy pro 

346 diváků. 

A co na to občané Turnova? (výsledky ankety TvA): 

 Souhlasím s výstavbou nejprve koupaliště a v další etapě zimního stadionu ......  89 hlasů, tj. 11,28%      

 Nesouhlasím, mělo se oboje stavět najednou...................................................... 188 hlasů, tj. 23,83%  

 Nemá se stavět nic ............................................................................................... 370 hlasů, tj.46,89% 

 Nemám na věc vyhraněný názor ............................................................................ 44 hlasů, tj. 5,58% 

 Nevím, téma mě nezajímá, ostatní.......................................................................... 98 hlasů, tj.12,42% 

Zvláštní je, že pro některou z variant, ale jasně pro stavbu, bylo 277 respondentů, kdežto proti (třetí 

odpověď) 370 občanů.  

 

► V pátek 30. září slavila Šroubárna Turnov 60 let od vzniku firmy, a to dnem otevřených dveří.  

Historie tradičního výrobce spojovacího materiálu se začala psát v září 1951. Po 60 letech zaměstnávala 

Šroubárna Turnov 174 pracovníků a úspěšně se zotavovala z dozvuků hospodářské krize, která způsobila 

např. růst cen oceli. 

 

► S koncem turistické sezóny byla vydána statistika letošní návštěvnosti v Regionálním turistickém 

informačním centru, z níž lze soudit i na návštěvnost našeho regionu vůbec. Tabulka ukazuje výsledky 

za pět let: 

Měsíc/rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Červen 2242 3106 2127 2461 3534 

Červenec 6366 7094 6622 6789 7369 

Srpen 6416 5884 6755 8076 6995 

Září 1905 2357 2661 2043 2825 

Celkem 16929 18441 18165 19369 20723 

 

Návštěvnost již po dva roky mírně stoupá, dále je vidět, že se sezóna prodlužuje i o další měsíce, to jest 

červen a září. Další srovnávací tabulka je celoroční a ukazuje rovněž poměr cizinců na celkové návštěvnosti: 

 

 2008 2009 2010 2011 

Návštěvnost celkem 30963 29220 32168 43673 
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Z toho cizinci 4319 3404 2592 2631 

% cizinců 13,95 11,65 8,05 6,02 

 

Poměr cizinců v celkové návštěvnosti celostátně klesá, a klesá i v našem regionu. Skladba národností, které 

Český ráj navštěvují, zůstává poměrně konstantní: "vedou" samozřejmě Češi s celkovým počtem 41042 lidí, 

tj. 93,97%, na druhém místě byli v roce 2011 Holanďané (732 osob) a v závěsu za nimi Němci (611 osob). S 

větším odstupem následují Poláci (297 osob), Rusové (200 osob), Slováci (174 osob) a Francouzi (142 

osob). Z exotičtějších zemí zde byli návštěvníci z Malty, Jihoafrické republiky a Jižní Korey. 

 

► Míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji klesla v průběhu září na 9,2 % práceschopného 

obyvatelstva.  Počet uchazečů o práci na úřadech práce v Libereckém kraji byl 21947, COŽ JE O 229 

MÉNĚ NEŽ NA KONCI PRÁZDNIN A O 2597 NEŽ KE KONCI POLOLETÍ.  O pokles se zasloužil zejména 

samotný Liberec,  v okrese Semily stagnovala míra nezaměstnanosti na 8,6 %, tedy bez práce bylo asi 3450 

lidí. Nejhůře na tom byla tradičně Česká Lípa, kde se nezaměstnanost blížila 11 procentům. V rámci kraje 

bylo volných 1792 míst, na jedno místo tedy připadalo skoro 13 uchazečů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN 2011 * ŘÍJEN 2011 * ŘÍJEN 2011 * ŘÍJEN 2011 *  
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► V sobotu 1. října padl teplotní rekord - v Turnově bylo po 17. hodině naměřeno 25 
o
C.  Vyvrcholilo 

tak velmi slunečné a teplé babí léto, které nás těšilo zhruba od poloviny září do začátku října. Neobvykle 

teplé počasí se protáhlo vlastně až přes Vánoce, zato pak jsme si užili dlouhotrvajících arktických mrazů pod 

-20
o 
C. 

 

► Ve dnech 1. - 2. října se na Bartošově peci konala mezinárodní konference Netopýři Sudet.  

Zúčastnilo se jí 77 chiropterologů z České republiky, Německa a Polska a prohlédli si také některé kolonie 

těchto savců v Českém ráji. 

 

► V úterý 4. října se na náměstí Českého ráje konalo slavnostní zakončení akce Čistá Jizera. 

Program byl zahájen slavnostními fanfárami Žesťového souboru ZUŠ Turnov, následovala oficiální část, tedy 

projevy účastníků projektu a odhalení pamětní desky, která byla následně umístěna ve Skálově ulici.  Poté 

se představili členové dramatického kroužku ZŠ Skálova s autorskou scénkou Jizera. V dalším programu 

vystoupil pěvecký sbor Carmina s Martinem Hyblerem, Taneční a pohybová škola ILMA, mažoretky Perličky, 

dechová hudba ZUŠ Turnov a Turnovský big band. Díky pěknému počasí byla zejména druhá polovina 

programu bohatě navštívena.  Pořadatelé řešili pouze dvě výtky občanů typu "Vy si tady slavíte a mně teče 

do sklepa", a to občanů z Vejrichovy ulice z Károvska. 

V úvodu byly vzpomenuty základní údaje o stavbě, která byla největší investicí od sametové revoluce: 

‒ V Turnově probíhaly stavební práce v těchto ulicích a lokalitách: 

‒ Skálova, Husova, Žižkova, Alej legií, Zborovská, Koněvova, Jeronýmova, Rokycanova, Partyzánská, 

Františka Kavana, Karla Vika, Lidická, 5. května, Na Stebni, Valdštejnská, Hruboskalská, Vrchovina, 

Antonína Dvořáka, Výšinka, U Tří Svatých, Vrchhůra, Vejrichova, Tázlerova, Palackého, Jiráskova, Koňský 

trh, 1. máje, Na Kamenci, Luční, Třešňová, Hruštice - Károvsko, Kobylka, Bukovina, Dolánky, Nudvojovice. 

Kromě samotné výstavby kanalizace byly téměř všude obnoveny povrchy komunikací, chodníky a obrubníky. 

‒ Investorem akce byla VHS Turnov, dodavatelem stavby byla firma EUROVIA CS, a.s., Ústí nad Labem. 

Největšími subdodavateli byly firmy Zikuda, vodohospodářské stavby Turnov, s.r.o.,  a Integra stavby, a.s., 

Liberec. Odborný dohled a administraci projektu zajišťovala pro VHS Turnov firma SGS Czech Republic, 

s.r.o., Praha. 

‒ Základní cena stavby byla 248,5 mil. Kč, s přidruženými investicemi dosáhla 310,5 mil. Kč. 

‒ Stavba probíhala 30 měsíců, tedy 630 pracovních dnů. Po celou dobu na ní pracovalo 47 dělníků, 15 

strojníků, 7 technicko-hospodářských pracovníků a 3 řídící pracovníci. 

‒ V průběhu stavby došlo k rozsáhlému kácení a obnově zeleně, celkem padlo 231 stromů a 291 m
2
 keřů 

a živých plotů. 

 

Základní technické údaje představuje následující tabulka: 

Celková délka nového kanalizačního systému 26,6 km 

Z toho nově vybudovaných gravitačních stok 11,3 km 

Z toho nově vybudovaných tlakových řadů 1,4 km 

Z toho zrekonstruovaných gravitačních stok 8,3 km 

Z toho délka veřejných částí kanalizačních přípojek 5,6 km 
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Počet nově vybudovaných a zrekonstruovaných přípojek 930 ks 

Délka nově vyasfaltovaných komunikací 14,6 km 

Délka nově opravených povrchů chodníků 7,2 km 

Celkové náklady základní části díla 248,5 mil. Kč 

Dotace EU na základní část díla 162,5 mil. Kč 

Celkové náklady  62 mil. Kč 

Souhrnné náklady na stavby (bez DPH) 310,5 mil. Kč 

 

► Ve dnech 5. až 7. října se v Turnově na Střelnici konala celostátní konference Sdružení 

historických měst a sídel České republiky.  Téma konference bylo Význam vzdělanosti, vzdělávání a 

vzdělání v péči o kulturní památky, které korespondovalo se zaměřením turnovské Střední umělecko-

průmyslové školy, restaurátorské nástavby, jablonecké sklářské a vůbec uměleckých škol a učilišť v našem 

kraji. Do Turnova se sjelo zhruba 180 účastníků z celé republiky včetně řady hostů a přednášejících. V 

doprovodném programu hosté navštívili turnovské kostely, zámek Sychrov, Hrubý Rohozec, synagogu a 

židovský hřbitov, Muzeum Českého ráje, kostel sv. Jana křtitele v Nudvojovicích a další památky.  Součástí 

programu byla i exkurze do SUPŠ a VOŠ v Turnově. Stručně cituji ze závěru konference: 

" Vzdělání mládeže a celoživotní vzdělávání je předpokladem snížení rizik poškozování památek lidskou 

činností. 

Vzdělávání by mělo mít odbornou hloubku a být využitelné co nejširší veřejnosti. 

Vzdělávání je předpokladem budování znalostí o kulturním dědictví a získání lásky k němu, vytvoření 

skutečného duchovního vlastnictví. 

Co je nejvíc zapotřebí? 

Podnícení zlepšení na základních a středních školách zavedením soutěží škol a každoročním 

vyhodnocováním – kritérii mohou být regionální historie, hodnoty, potenciály, zvláštnosti, včetně aktivit 

družiny a zájmových kroužků atd. 

Rozšíření vzdělávání dospělých různými formami – univerzita volného času, školy třetího věku atd. 

Podpora uměleckých a restaurátorských škol, zavedení komplexní monumentologie jako vědecké disciplíny 

s výukou na vysokých školách. 

Souvislosti 

Důvodem mohou být poselství evropských orgánů, jak se vyrovnat s krizí – cestou inovací, rozvoje znalostní 

společnosti a poznávacích věd v příštím plánovacím období  bude široce uplatněn územní „placed-based“ 

přístup postavený na integrovaných místních rozvojových strategiích a místních komunitních rozvojových 

skupinách. Bude záležet na jejich znalostech místních hodnot a potenciálů, vztahu k místnímu prostředí a 

lidem." 

 

►  V úterý 11. října navštívil Turnov ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger. Návštěva se soustředila na 

Střední zdravotnickou školu v Turnově, která letos oslavila 50 let své existence. Během zastávky ministra v 

Turnově v rámci návštěvy Libereckého kraje došlo i na besedu se studenty. 

 

► V pátek 21. října vyhlásilo liberecké hejtmanství výsledky nultého ročníku soutěže středních škol 

v kraji a turnovská Střední zdravotnická škola se spolu se Střední průmyslovou školou strojní v 
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Liberci  dělila o první místo se shodným počtem bodů. Odborníci hodnotili všech 37 středních škol v kraji  

z hlediska studijních výsledků, hospodaření školy a dalších kritérií.  

 

► Téhož dne, 21. října, si Turnované připomněli 10 let od otevření historického domu Na Sboře po 

rozsáhlé rekonstrukci. Památný dům, který byl v žalostném stavu, koupil v roce 2000 Ochranovský sbor při 

Československé církvi evangelické. Koupě a rekonstrukce přišla na zhruba pět milionů korun a byla hrazena 

z dotací, osobních darů a zejména z daru Bohuslava Jana Horáčka. Kromě církevní komunity slouží dům 

široké veřejnosti, na příklad se zde konají Večery Na Sboře se zajímavými osobnostmi i regionálními 

vlastivědnými tématy. 

 

►  V úterý 25. října se Turnov a představitelé Libereckého kraje shodli na ukončení projektu 

podnikatelského inkubátoru v Turnově.  Projekt byl zahájen v roce 2007 ve spolupráci s tehdejším 

ministrem školství Petrem Doležalem. Jako "náplast" za sloučení hotelové a integrované školy bylo slíbeno 

cca 200 milionů korun na vznik vzdělávacího centra v Turnově. V roce 2011 se však projekt stal nereálným a 

spolupráce na něm byla ukončena. 

 

► 27. října odpoledne byly před slavnostním večerem položeny věnce u pomníku Padlých ve Skálově 

ulici a vzpomenuta památka těch, kteří položili životy v 1. světové válce i pro vznik samostatného 

československého státu.  Hlavní projev přednesla paní starostka PhDr. Hana Maierová, kulturním 

programem doplnil vzpomínku Pěvecký sbor Antonín Dvořák. Aktu se zúčastnili hosté z legionářských a 

protifašistických organizací z Libereckého kraje a Mladoboleslavska. 

 

► V předvečer státní ho svátku, 27. října, byl uspořádán slavnostní večer s předáním ceny obce za 

rok 2010.  Večer se konal ve velkém sále KC Střelnice a byl koncipován hlavně k výročí republiky. V rámci 

programu byl promítnut úryvek z Masarykova životopisu, natočený v režii Věry Chytilové pro školy, a v 

hudební části večera vystoupili manželé Lédlovi a Martin Hybler s programem z české klasiky. 

 

Na udělení ceny obce za rok 2010 byli nominováni: 

MgA. Martin Hybler, výrazná osobnost hudebního a kulturního života města, celostátně i 

mezinárodně uznávaný umělec. Turnovský  rodák  reprezentuje nejen naše město, ale také naši republiku 

na mezinárodních hudebních festivalech vážné hudby. Komponuje skladby pro nejrůznější nástrojová 

seskupení pro koncertní pódia, hudbu scénickou a filmovou. Jako aranžér upravuje a instrumentuje skladby 

starých mistrů. Populární hudbu i jazz. Jeho díla jsou  hrána, ale také premiérována na mezinárodních 

festivalech doma i v zahraničí, např. na Pražském jaru. Vedle komponování se věnuje také odborné 

publikační činnosti,  např. odborná publikace "Dechové nástroje moderního symfonického orchestru" byla 

vydána v roce 2008. 

Pro turnovskou kulturní veřejnost se stal nedílnou součástí řady komponovaných pořadů, scénické hudby 

pro  Turnovské divadelní studio, řady  skladeb pro děti, zejména celostátně uznávanou znělku Noci 

s Andersenem, znělku pro Jičín město pohádky.  Působí v ZUŠ Turnov,  v letošním roce spolupracoval na 

Dvořákově festivalu, kde byla uvedena jeho skladba Vzdušný palác. Z dalších kompozic:  Semtínská lípa , 
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Drahokam pro PS Carmina, Tajemství královny moří pro PS Musica Fortuna, dále melodram Krajinomalby na 

poezii turnovského umělce Jana Solovjeva, instrumentální skladby  Trosecká legenda … 

 
Vlasta Matoušová, malířka, ilustrátorka a umělecká pedagožka, dcera významného turnovského malíře 

Dalibora Matouše, jednoho z žáků Františka Tichého. Navržená je členkou Unie výtvarných umělců ČR a 

dlouholetou pedagogickou pracovnicí SUPŠ Turnov. Věnuje se přírodovědné ilustraci, ve volné tvorbě 

převažuje entomologická tematika. Zájem o hmyz ji přivedl na 23 let mezi členy České entomologické 

společnosti. Svojí uměleckou ilustrační prací v řadě odborných publikací proslavila město Turnov doma i v 

zahraničí. Za rok 2010 byla oceněna nejlepší pedagogickou pracovnicí ve výtvarné sféře v rámci 

Libereckého kraje. 

 
Jiří Urban, šperkařský výtvarník, významný návrhář a tvůrce v oblasti moderního šperku. Je znám 

jako tvůrce prestižních šperků pro významné zahraniční osobnosti ( britská královna Alžběta II, papež Jan 

Pavel II), je autorem kopií korunovačních klenotů, královských i císařských korun. Na podzim 2010 ukončil 

14 měsíců trvající práci na kopii císařské koruny Svaté říše římské. Před touto prací již vytvořil kopii 

svatováclavské koruny, která je majetkem Památkového ústavu Středočeského kraje. Obě díla byla krátce 

vystavena v Muzeu Českého ráje v Turnově. Svojí prací Jiří Urban proslavil město Turnov doma i v 

zahraničí. 

 

Na udělení čestného občanství byli nominováni: 

William Beardmore (1877-1959), publicista a propagátor Československé republiky. W. Beardmore byl 

britským státním příslušníkem, většinu svého života však prožil na českém území, přičemž jeho trvalým 

bydlištěm byl po dlouhá léta Turnov (Daliměřice), kde také v roce 1959 zemřel. W. Beardmore působil v 

letech 1919 - 1938 a poté opět v období 1945 - 1949 v propagačním a informačním oddělení Ministerstva 

zahraničních věcí a svou publicistickou činností se nebývalou měrou zasloužil o vytvoření pozitivního obrazu 

Československé republiky ve světě (především v anglosaských zemích). V roce 1937 mu byl udělen Řád 

bílého lva IV. třídy.  

 
Profesor Jaroslav Vostrý, dramatik, divadelní teoretik, historik, režisér, dramaturg, publicista a kritik, 

divadelní propagátor a pedagog. Narodil se  24. ledna 1931 v Turnově v rodině důstojníka 

Československé armády. Dětství prožil v Turnově, později studoval na gymnáziu v Čáslavi a pražské DAMU 

obor divadelní věda a dramaturgie. V roce 1965 založil spolu s Ladislavem Smočkem pražský Činoherní 

klub, kde působil jako umělecký vedoucí do roku 1972. Od roku 1963 rovněž vyučoval na pražské DAMU,v 

letech normalizace pouze jako externí pracovník. Po roce 1990 se vrátil do Činoherního klubu v Praze, kde 

působil jako ředitel do roku 1993. Vrátil se rovněž na DAMU, kde založil katedru teor ie a kritiky. Jaroslav 

Vostrý je autorem mnoha dramatizací klasických děl, monografií hereckých osobností a teoretických studií. 

 
Po projednání v hodnotící komisi a zastupitelstvu města bylo rozhodnuto cenu obce za rok 2010 udělit 

Jiřímu Urbanovi a čestné občanství nebylo v tomto roce uděleno.  

 

LISTOPAD 2011 * LISTOPAD 2011 * LISTOPAD 2011 
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► 2. listopadu byly turnovskému Fokusu předány nové prostory ve Skálově ulici. Dosud tato 

nezisková organizace, zaměřená na pomoc duševně nemocným lidem, sídlila v budově Bia Ráj v Žižkově 

ulici.  Jedním z důvodů byl záměr Města budovu prodat a stejně bylo potřeba hledat pro Fokus trvalé 

umístění. Nové prostory se našly v krajské budově za Skálovým domem (bývalý internát) a jejich úprava 

stála cca čtvrt milionu korun. Slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho našich přátel, příznivců i sponzorů, 

hostem byl Pavel Petráček, radní pro sociální oblast Libereckého kraje, a představitelé města Turnova. 

 

► V pátek 4. listopadu se  uskutečnilo slavnostní otevření dopravního terminálu (autobusového 

nádraží) v Turnově u nádraží ČSD. O dva dny později, 6. listopadu, byl zahájen provoz.  Hlavním 

účelem projektu bylo přesunout terminál pravidelné autobusové dopravy z dnešní vzdálené polohy do těsné 

blízkosti nádraží ČD, a.s. Dosavadní poloha autobusového nádraží v lokalitě mezi mosty, vzdáleného 

přibližně 1,5 km od železničního nádražní, nevyhovovalo požadavkům na krátké přestupní vzdálenosti na 

železniční dopravu. Bylo však příznivější pro obyvatele města z Výšinky, Hruštice a dalších částí města. K 

výše uvedenému datu nedošlo ke změně jízdních řádů, byly však přesunuty improvizované zastávky v 

ulicích Prouskově a Alešově, což udělalo největší radost obyvatelům domů v těchto ulicích. V rámci projektu 

byla revitalizována plocha o výměře cca 12 tis. m2, vybudovány veškeré inženýrské sítě, nové veřejné 

osvětlení (včetně osvětlení přechodů pro chodce), železobetonová konstrukce haly autobusového nádraží, 3 

stání před žel. st., 70 parkovacích stání, 3 ks elektronických informačních tabulí, 16 ks označníků zastávky a 

další mobiliář (lavičky, plakátovací válec, odpadkové koše, stojany na kola atd.), a vysazena nová zeleň. 

Dále vzniklo 24 nových tabulí pro prezentaci města a Českého ráje. Celý projekt stál 72 mil. korun,  z toho 92 

% uznatelných nákladů bylo hrazeno z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Po 

zhruba šesti letech projekčních příprav (2044-2010) provedl realizaci Euromont Group, a.s., Strabag, a.s. od 

jara 2010 do listopadu 2011, a to navzdory více než půlročnímu přerušení prací kvůli soudnímu napadení 

výběrového řízení, které je popsáno v loňském ročníku kroniky. 

S přemístěním autobusového nádraží z centra města k vlakovému nádraží souvisely i změny v místní 

dopravě a zrušení dalších zastávek v Nádražní ulici. Ve městě bylo v této době zavedeno pět linek, z toho tři 

jako městská hromadná doprava (MHD) a dvě v rámci veřejné hromadné dopravy (VHD): 

 

 MHD 1 - Autobusové nádraží - Terminál u žel.st .- Pelešany - Mašov - Autobusové nádraží 

 MHD 2 - Ohrazenice - Maškova zahrada - u Karla IV. - Nemocnice - Výšinka - Ohrazenice  

 MHD 3 - Nemocnice - Terminál u žel.st. -( Přepeře )- Ohrazenice - Terminál u žel.st. - Maškova zahrada 

- U Karla IV. - Nemocnice 

 Linka VHD 1  - Nemocnice - Mariánský Hřbitov - Havlíčkovo nám. - Autobusové nádraží - U masny - 

samoobsluha - Odb. Přepeře - Ohrazenice  

 Linka VHD 2 - Nemocnice - Mariánský Hřbitov - Havlíčkovo nám. - Autobusové nádraží - Samoobsluha 

- Odbočka k žel.st. - Ohrazenice - Odb. Přepeře - Železniční stanice - Daliměřice - Hrubý Rohozec - 
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Malý Rohozec - Vesecko - Dolánky - Bukovina  

Cena za jednu jízdu městskou hromadnou dopravou byla 7 korun. 

► V sobotu 5. listopadu v podvečer prošel městem lampionový průvod. Akci pro rodiče s dětmi 

pořádalo sdružení Nová naděje. Cílem průvodu, kterého se zúčastnilo asi 900 osob, byl park u letního kina, 

kde na děti čekaly soutěže a také diskotéka. Počasí akci přálo. 

 

► Ve dnech 11. a 12. listopadu proběhl 14. ročník recitační soutěže Poetika. Ve třech kategoriích 

soutěžilo 48 účastníků, sobotní galakoncert doplnila svým vystoupením skupina Jakuba Zahradníka. Více se 

o Poetice 2011 dočtete v kapitole VII. Kultura. 

 

► V sobotu 12. listopadu se v ranních hodinách zřítil u hradu Valdštejn několikatunový skalní blok. 

Polámal několik stromů a zcela zatarasil příjezdovou cestu k hradu. Ke zranění osob ani zvěře naštěstí 

nedošlo. Na místo byli okamžitě povoláni statici a geologové. Při místním šetření bylo zjištěno, že byl při 

pádu trosek narušen i sousední skalní blok a může dojít k jeho zřícení. Proto byl prostor v bezprostředním 

okolí poslední pravotočivé zatáčky před hradním mostem na tři měsíce uzavřen. Následovala jednání mezi 

vedením města a Lesy ČR o řešení, případně odstranění narušených částí skal. Jako nestabilní zhodnotili 

odborníci i podloží samotného hradu, které má být v příštím roce zajištěno. 

 

► 15. listopadu bylo vyhodnoceno krajské kolo soutěže pro začínající podnikatele Rozjezdy, v němž 

zvítězili Štěpán Malý a Adam Pelc z Turnova. Jejich firma se nachází v Sobotecké ulici a nese název 

Restardskateboarding. Jak název napovídá, hlavním programem firmy je výroba prken pro skateboarding, 

a to v tuzemských materiálů. Pánové dokázali vykrýt díru na trhu v České republice, kdy byly k dostání 

pouze výrobky z Číny, dovážené většinou na zakázku. Výrobky firmy jsou poctivou ruční prací, navíc oba 

majitelé se tímto sportem zabývají a mají tedy přehled o požadavcích uživatelů. Konstrukce jejich výrobků je 

vyztužená kompozitními materiály, takže je odolnější proti poškození. Firma Restartskateboarding postoupila 

do celostátního kola soutěže Rozjezdy 2011. 

 

► Ve středu 16. listopadu byla symbolicky otevřena po rekonstrukci ulice 5. května. Otevření se 

zúčastnili zástupci Libereckého kraje coby investora akce. Rekonstrukce 1,3 km dlouhé komunikace stála 52 

miliónů korun a dlouhé měsíce ztěžovala dopravu ve městě.  

 

► V pátek 18. listopadu jsme se ve smuteční síni v Turnově rozloučili se skladatelem Karlem 

Marešem, autorem hitů 60. let, např. Hvězda na vrbě, Tam za vodou v rákosí. Zemřel 14. listopadu v 

Pěnčíně u Turnova ve věku 84 let. Stál u začátků hvězdných kariér Karla Gotta, Waldemara Matušky, Yvone 

Přenosilové či divadla Semafor. Hudební kritik Jiří Černý řekl velkou pravdu, když prohlásil:" Byl k ruce 

leckomu slavnému, sám skoro neznámý". 

 

► Dne 22. listopadu 2011 bylo Město Turnov přijato do asociace Národní síť Zdravých měst ČR. 

Předstupněm tohoto kroku bylo zapojení města do aktivit Agendy 21, která byla ve městě realizována od 
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roku 2008. Co z výše uvedeného označení vyplývá pro město a jeho občany v praxi: 

 - „Zdravé město“ je prestižní označení a  znamená aktivní zapojení do mezinárodního Projektu Zdravé mě-                  

    sto pod patronací OSN 

 -  rozvíjení kvality veřejné správy města v souladu s mezinárodními standardy EU, metodická pomoc  a po- 

     sílení možnosti města při získávání externích finančních zdrojů. 

  - zefektivnění práce městského úřadu jak uvnitř, tak ve vztahu k veřejnosti.  

  - pořádání osvětových kampaní (např. Den země, Světový den bez tabáku, Národní dny bez úrazů,  

     Evropský týden mobility a Den bez aut, Dny zdraví,…) a realizace projektů na podporu zdraví a zvýšení 

     bezpečnosti svých občanů. 

 

► Na zasedání zastupitelstva 24. listopadu byla schválena nová koncepce sportu. Město se v ní mimo 

jiné zavázalo každoročně podporovat tělovýchovu částkou 5 milionů korun, dále poskytnout finanční 

příspěvky na konkrétní projekty ze sportovního fondu Města Turnova a investovat do sportovišť. Ze strany 

sportovních organizací požaduje přesnější vyúčtování a celkově podrobnější přehled o dění v oblasti sportu 

a tělovýchovy. Koncepce včetně nových rozpočtových pravidel a statutu sportovního fondu vznikala téměř 

dva roky. K tomuto datu bylo v Turnově 4129 registrovaných sportovců, z toho 1696 mladších 18 let, tedy 

zhruba 30% obyvatel Turnova pravidelně sportuje v některém z místních klubů. ve sportovní komisi bylo 

sdruženo následujících 15 subjektů, které také pobírají finanční příspěvky na provoz areálů a sportovní 

činnost: 

‒ Tělovýchovná jednota Turnov 

‒ Tělovýchovně sportovní klub Turnov 

‒ Atletický klub SYNER Turnov 

‒ Fotbalový klub Pěnčín - Turnov 

‒ Tenisový klub Turnov 

‒ Klub českých turistů 

‒ Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Štika Turnov 

‒ SKI klub Turnov 

‒ Klub lyžařů Turnov 

‒ Šachový klub Zikuda Turnov 

‒ Orel, jednota Turnov 

‒ Bruslařský a hokejový klub Turnov 

‒ Střelecký klub Sokol Malý Rohozec 

‒ SSK Olympia 

Podrobnosti se dočtete v kapitole IX. Sport.  

 

► Téhož dne bylo vypsáno výběrové řízení na provozovatele radarů na Turnovsku pro rok 2013. V 

letošním roce obhospodařovala radary firma Czech radar a bylo vybráno cca 29 milionů korun. Z toho Město 

získalo 9 milionů, zbytek, tedy zhruba dvě třetiny částky, připadly provozovateli. 
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► 25. listopadu byly vyhlášeny výsledky soutěže Obec přátelská rodině, vyhlášená  ke Dni rodin 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Město Turnov poprvé postoupilo do druhého kola a 

celkově se umístilo na pátém místě v soutěži.  V naší kategorii (10 – 50 tis. obyvatel) bylo přihlášeno 

celkem 25 obcí. Dne 24. října 2011 nás navštívila hodnotící komise z Brna, která v terénu a praxi ověřovala 

informace a údaje uvedené v přihlášce. Celkem se letos přihlásilo 128 obcí a měst v 6 kategoriích (dle počtu 

obyvatel). Vítězi soutěže Obec přátelská rodině 2011 v naší kategorii byly obce Kunovice, Chlumec nad 

Cidlinou a Milovice. 

 

► První adventní neděle připadla letos na 27. listopadu a toho dne se na náměstí Českého  ráje 

konalo tradiční Rozsvícení vánočního stromu. Letos se na náměstí rozzářila krásná štíhlá jedle, dar od 

manželů Samešových z Daliměřic. 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. Tradiční rozsvícení první svíčky na adventním věnci provedla 

paní starostka s místostarostou Mgr. Špetlíkem. Poté vystoupili členové dramatického kroužku ze ZŠ 

Skálova pod vedením paní učitelky Jany Kepkové s mikulášskou taškařicí Proč má čert rohy, v níž 

vystupovali čerti, andělé i samotný světec. Svatý Mikuláš tradičně rozsvítil strom a poté se dvojice andělů a 

pekelníků rozešly s nadílkou mezi děti. Na jevišti je vystřídal Aleš Ressler s kytarou a společně s publikem 

zpíval koledy. Příznivé počasí a snad i všeobecné povědomí o této tradiční akci přivedlo na náměstí 

rekordních dva a půl tisíce licí. Asi hodinu před začátkem se začalo prodávat občerstvení, které po loňském 

vzoru zajistili  profesionální prodejci, takže se na každého dostalo. 

 

► V pondělí 28. listopadu se odehrál otřesný kriminální případ v ulici Hruboskalská. Nevlastní otec 

dítěte nahlásil  na linku 155 pád svého tříletého syna ze schodů. Přivolaní záchranáři prováděli asi 

hodinovou resuscitaci, která nebyla úspěšná a lékař konstatoval smrt. Případem se okamžitě začali zabývat 

policisté ze Semil, ale také znalkyně z oboru dětské psychologie v Pardubicích, znalci z oboru kriminalistiky z 

Policejní akademie Praha a v neposlední řadě také soudní znalci z Kriminalistického ústavu v Praze. 

Vyšetřováním vyšlo najevo dlouhodobé týrání obou jemu svěřených dětí. Na základě těchto odborných 

znaleckých posudků semilští kriminalisté zadrželi šestadvacetiletého muže a zahájili proti němu trestní 

stíhání ze spáchání zločinu týrání svěřené osoby a dále pak z přečinu usmrcení z nedbalosti,  za což si 

může otec v případě prokázání viny odsedět až osm let ve vězení. 

U domu pak občané uctili památku dítěterozsvícenými svíčkami a drobnými hračkami, které tu samovolně 

přibývaly řadu dní. 

Případ byl dořešen zhruba po čtvrt roce, v únoru 2012, s tím, že se neprokázalo cizí zavinění, tříletý chlapec 

zemřel následkem vnitřních zranění  v důsledku pádu ze schodů. 

 

►  30. listopadu byl ukončen projekt Rekonstrukce zeleně v areálech základních a mateřských škol v 

Turnově, podpořený z operačního programu ministerstva životního prostředí. Projekt řešil úpravu 

zeleně v pěti areálech, a to ve čtyřech mateřských školách a před základní školou v Sobotecké ulici. V rámci 

projektu byly odstraněny dřeviny se sníženou provozní bezpečnostní a špatným zdravotním stavem, 

ponechané stromy byly odborně ošetřeny, byly založeny nové trávníky a  v prostoru před základní školou v 
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Sobotecké ulici bylo v rámci projektu vybudováno nové odpočívadlo s lavičkami. Celkem bylo v rámci 

projektu vysazeno 2 178 nových dřevin a odborně ošetřeno 59 stávajících stromů. Projekt v hodnotě 1 398 

709,20 Kč realizovala firma Petr Vykrut z Ostravy – Hrabůvky.  Město Turnov se na financování projektu 

podílelo deseti procenty. 

Téhož dne byl dokončen projekt  Obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových 

sadech, který řešil úpravy dvou významných městských parků. Autorem původní zahradní kompozice 

Metelkových sadů je špičkový zahradní architekt První republiky Josef Vaněk. Koncept travnatých ploch v 

kontrastu se zúženými alejemi a specifickým výběrem druhů je zcela ojedinělý a má nadnárodní význam.  

V rámci projektu, podpořeného rovněž z operačního programu ministerstva životního prostředí, byly nově 

založeny modřínová a březová ale i dosazena buková alej. V rámci úprav Rývových sadů byla nově 

vysazena javorová alej, pod stávajícími stromy byly založeny keřové výsadby. Na většině plochy parku byl 

založen nový trávník v celkové ploše 3 011 m2. Do Rývových sadů byl vysazen také tzv. Rohanův buk 

(Fagus sylvatica ´Rohanii´), kultivar českého původu vypěstovaný zahradníkem Vojtěchem Maškem a 

pojmenovaný na počest knížete Rohana ze Sychrova. Celkem bylo v rámci projektu vysazeno 2 021 ks 

dřevin, 176 stromů a 1845 keřů. Projekt v celkové hodnotě 950 647,98 Kč realizovala rovněž firma Petr 

Vykrut z Ostravy – Hrabůvky. Město Turnov se na financování projektu podílelo deseti procenty. 

 

► Ke konci listopadu byla vypsána čtvrtá, poslední výzva na podání žádostí o příspěvek z nově 

zavedeného účtu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Výzvy byly v letošním roce vypsány v březnu, 

květnu, září a listopadu a celkem bylo rozděleno 100 tisíc korun. Jednalo se o mimoškolní aktivity pro 

mládež do 18 let a vždy se muselo účastnit alespoň 15 dětí z Turnova, např. dětský den, příměstský tábor, 

sportovní odpoledne aneb atletika hrou, mikulášská taškařice a podobně.  

 

► 7. listopadu odpoledne zasahovali turnovští i liberečtí hasiči při nálezu neznámé látky na 

Daliměřicích.  V  bývalém zahradnictví bylo nalezeno 13 padesátilitrových sudů s kapalinou. Po jejich 

zajištění se rozborem zjistilo, že se jedná o směs kyseliny octové s dalšími látkami. 

 

►  16. listopadu večer zničil požár obytnou chatu v zahrádkářské kolonii na Daliměřicích. Majitel stačil 

naštěstí utéci, ale s sebou si nevzal vůbec nic. Škoda se odhaduje na 300 tisíc korun. 
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PROSINEC 2011 * PROSINEC 2011 * PROSINEC 2011 

 

► Od 1. prosince bylo zpoplatněno parkování v Tázlerově ulici (lidově zvané "v uličkách").  Po 

předcházející celkové rekonstrukci ulice město přistoupilo k osazení parkovacího automatu. Poplatek je zde 

vybírán v pracovní dny od 6:00 hod. do 17:00 hod., v sobotu od 6:00 hod. do 12:00 hod., a to ve výši do 2 

hodin 10,- Kč, každá další hodina 20,- Kč. 

K výše uvedenému datu bylo v centru města zpoplatněno parkování v těchto ulicích: 

1. Náměstí Českého ráje - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 

8:00 hod. do 15:00 hod.: do 1 hodiny 20,- Kč, každá další započatá hodina 50,- Kč.  

2. Havlíčkovo náměstí - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 

6:00 hod. do 12:00 hod.: do 1 hodiny 10,- Kč, každá další započatá hodina 20,- Kč. Poplatek za parkovací 

kartu za 1 vozidlo na 1 rok činil 12 000,- Kč.   

3. Koňský trh a ul. A. Horákové - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 hod., v 

sobotu od 6:00 hod. do 12:00 hod.: do 1 hodiny 5,- Kč, každá další započatá hodina 20,- Kč. Poplatek za 

parkovací kartu za 1 vozidlo na 1 rok činil 12 000,- Kč. 

4. Trávnice - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 6:00 hod. do 

12:00 hod.: do 1 hodiny 10,- Kč, každá další hodina 20,- Kč. poplatek za parkovací kartu za 1 vozidlo na 1 

rok činil 6 000,- Kč. 

5. Ul. 28. října  - u městské nemocnice - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 

hod., v sobotu od 6:00 hod. do 12:00 hod.: do 4 hodin 5,- Kč, každá další započatá hodina 20,- Kč.  

Poplatek za parkovací kartu za 1 vozidlo na 1 rok činil 12 000,- Kč. 

6. Ul. Nádražní - u Delvity - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu 

od 6:00 hod. do 12:00 hod., v neděli od 12:00 hod. do 18:00 hod.: do 30 min. 5,- Kč, do 1 hodiny 20,- Kč, 

každá další hodina 20,- Kč. Poplatek za parkovací kartu za 1 vozidlo na 1 rok činil 12 000,- Kč. D 

7. Ul. Studentská při vjezdu z Nádražní - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 

hod., v sobotu od 6:00 hod. do 12:00 hod.: do 30 min. 5,- Kč, do 1 hodiny 20,- Kč, každá další hodina 20,- 

Kč. Poplatek za parkovací kartu za 1 vozidlo na 1 rok činil 12 000,- Kč.  

8. Ul. 28 října - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 6:00 hod. 

do 12:00 hod.: do 1 hodiny 10,- Kč, každá další hodina 20,- Kč. Poplatek za parkovací kartu za 1 vozidlo na 

1 rok činil 12 000,- Kč.  

9. Ul. Tázlerova - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 17:00 hod., v sobotu od 6:00 hod. 

do 12:00 hod.: do 2 hodin 10,- Kč, každá další hodina 20,- Kč. Poplatek za parkovací kartu za 1 vozidlo na 1 

rok činil 12 000,- Kč.  

10. Ul. Krajířova - poplatek za parkovací kartu za 1 vozidlo na 1 rok činil 6 000,- Kč.  

Za rok 2011 se parkovacími automaty vybralo cca 2,6 mil. Kč, které jsou příjmem města. 

 

► Dne 4. prosince byly již po jedenácté na zámku Sychrov uděleny ceny Praemium Bohemiae 2011. 

Cena je udělována od roku 2001 vždy v den narozenin českého mecenáše a filantropa Bohuslava Jana 

Horáčka, který cenu pro studenty založil. Letošního setkání se zúčastnili syn mecenáše B. J. Horáčka Jan 

Horáček, předseda správní rady nadace Mgr. František Horáček, člen správní rady prof. Bohumil Vybíral a 
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představitelé vědeckého a veřejného života, slavnostní řeč pronesl prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., 

předseda Učené společnosti České republiky. Za rok 2011 bylo oceněno celkem 20 studentů, avšak 

udělených cen bylo 22 - dvě mimořádné ceny za ojedinělý excelentní úspěch na  Mezinárodní astronomické 

a astrofyzikální olympiádě získal Stanislav Fořt, gymnazista z Tábora. První cenu, ke které náleží odměna 30 

tisíc korun, získal student gymnázia v Hořicích Ondřej Hák za vítězství na mezinárodní olympiádě v chemii v 

Turecku. 

 

► V prosinci byla zahájena realizace dalšího úseku stezky Greenway Jizera, a to z Dolánek do 

Líšného. Součástí projektu je i turistický mobiliář, informační systém, dopravní značení, tvorba a propagace 

nové turistické nabídky. Projekt "Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný" je spolufinancovaný Evropskou 

unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. První úsek stezky (Malá Skála - Líšný) by měl být dokončen v 

květnu 2012, celá stezka do léta 2013. 

 

► Ve čtvrtek 8. prosince 2011 se konalo v oddychovém koutě mezi čp. 1527 a 1328 oficiální předání 

nového díla „Regenerace panelového sídliště U nádraží Turnov – I. etapa. Zúčastnilo se jej několik 

desítek občanů dotčené lokality. Hodnota díla představuje prostavěnou částku ve výši cca 8 mil. Kč. Stavbu 

prováděla firma Silnice Jičín, a.s., a její součástí byly kompletní rekonstrukce komunikací, chodníků, 

veřejného osvětlení, mobiliáře a zeleně s následujícími technickými parametry: 

- plocha chodníků - 2470 m
2 

- plocha komunikací - 1175 m
2 

- plocha parkovacích stání - 1080 m
2 

- plocha parkových úprav - 3667 m
2 

- stožáry veřejného osvětlení - 20 ks 

- oddychové plochy - 2 ks  

- pískoviště - 1 ks 

- lavičky - 16 ks 

- odpadkové koše - 11 ks 

- plakátovací plochy - 4 ks 

 

► 8. prosince v ranních hodinách proběhla výstražná stávka pracovníků ve školství.  Stávka byla 

vyhlášena Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství a trvala 1 hodinu, od 7.55 do 8.55. 

Ze zdejších škol se připojily ZŠ 28. října a ZŠ v Mírové pod Kozákovem. V prvně jmenované turnovské škole 

stávkovalo 33 ze 42 pracovníků, takže provoz školy byl ochromen, v Mírové stávkovali všichni. Problém 

nastal hlavně pro rodiče dětí, umístěných v těchto školách, protože stávka byla vyhlášena náhle a nebylo 

možné se na pozdější příchod do školy připravit.   

 

► V průběhu třetího adventního víkendu, tedy od pátku 9. do neděle 11. prosince, se na náměstí 

Českého ráje konaly tradiční Turnovské vánoční trhy.  13. ročník byl opět pořádán v rozšířené podobě, 
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tedy na obou stranách náměstí.  Zúčastnilo  asi 70 prodejců, k dostání bylo zejména vánoční a adventní 

zboží a drobné dárky – ozdoby, perníčky, keramika, hračky, umělecké předměty, pletené či kožené zboží, 

nakládané sýry či uzenina, ořechy a sušené ovoce, ale samozřejmě i jmelí a vánoční stromky. Opakovaně se 

zapojil také turnovský Fokus,  Základní škola 28. října a kovářské učiliště z Hubálova. Bohatý výběr 

tradičního občerstvení tvořily teplé nápoje nejrůznějšího druhu (a stupňů alkoholu), dále sele na rožni, 

pečená šunka, 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 - té bylo v roce 

2011 o něco více.  Počasí bylo (kromě deštivého pátku) velmi příznivé, poměrně teplé polojasno. Program je 

podrobně popsán v kapitole VII. Kultura. 

 

► Od 11. prosince byl spuštěn zkušební provoz školních autobusů. Po dohodě Města se společností 

Bus Line budou některé linky v ranních a odpoledních hodinách zajíždět do ulic Skálova, Žižkova a 28. října, 

kde budou stavět v blízkosti škol. Opatření by mělo odstranit pěší cesty dětí zejména v ranní špičce přes 

frekventované dopravní uzly. Po půl roce provozu bude využívání těchto spojů vyhodnoceno. 

 

► 15. prosince byly na zastupitelstvu města schváleny názvy nových sedmi ulic na Károvsku, a to 

Nad Farářstvím, Nad Šetřilovskem, Aloise Lišky, Gen. Josefa Mašína, Josefa Balabána, Václava Morávka a 

Stanislava Srazila. První dva uvedené názvy kopírují pomístní označení, další nesou jména hrdinů odboje a 

2. světové války. K tomuto datu měl Turnov 165 pojmenovaných ulic a náměstí, zde jsou jejich názvy v 

abecedním pořadí: 

1.   Abigail Horákové 56.  Koškova 111. Prouskova 

2.   Achátová 57.  Kotlerovo nábřeží 112. Průmyslová 

3.   Alej legií 58.  Kozákovská 113. Přemyslova 

4.   Alešova 59.  Kpt. Jaroše 114. Přepeřská 

5.   Antonína Dvořáka 60.  Krajířova 115. Rokycanova 

6.   Bedřicha Smetany 61.  Krátká 116. Rubínová 

7.   Benátky 62.  Křišťálová 117. Sadová 

8.   Bezručova 63.  Kudrnáčova 118. Sídliště Jana Patočky 

9.   Boženy Němcové 64. Květinová 119. Skálova 

10. Brigádnická 65. Ladislava Petrnouška 120. Sobotecká 

11. Březová 66.  Legionářů 121. Solidarity 

12. Budovcova 67.  Lesní 122. Sportovní 

13. Čapkova 68.  Lidická 123. Stanislava Srazila 

14. Čechova 69. Lubomíra Jasínka 124. Studentská 

15. Čistá 70. Luční 125. Svobodova 

16. Čsl. dobrovolců 71.  Máchova 126. Šlikova 

17.Daliměřická 72.  Mariánské náměstí 127. Šolcova 

18. Děkanská 73.  Markova 128. Švermova 

19. Dělnická 74.  Mašovská 129. Tázlerova 

20. Diamantová 75.  Mikulášská 130. Terronská 
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21. Dr. Honsů 76.  Mírová 131. T. G. Masaryka 

22. Družstvení 77.  Myšina 132. Trávnice 

23. Durychov 78.  Na Házce 133. Třešňová 

24. Františka Kavana 79. Na Kamenci 134. Tylova 

25. Františka Závorky 80. Na Lukách 135. U Bělé 

26. Fučíkova 81.  Na Osadě 136. U Dolánecké lávky 

27. Gen. Aloise Lišky 82.  Na Piavě 137. U Lip 

28. Gen. Josefa Balabána 83.  Na Sboře 138. U Lomu 

29. Gen. Josefa Mašína 84.  Na Skalici 139. U Nádraží 

30. Gen. Václava Morávka 85.  Na Stebni 140. U Raka 

31. Granátová 86.  Na Stráni 141. U Skladiště 

32. Havlíčkovo náměstí 87.  Na Teplici 142. U Školy 

33. Hluboká 88.  Na Vápeníku 143. U Tří svatých 

34. Hruborohozecká 89.  Na Vršku 144. U Zastávky 

35. Hruboskalská 90.  Na Vyhlídce 145. V Uličkách 

36. Hruštice 91.  Nad Farářstvím 146. Valdštejnská 

37. Husova 92.  Nad Hájkem 147. Ve Struhách 

38. Jahodová 93.  Nad Perchtou 148. Vejrichova 

39. Jana Palacha 94.  Nad Šetřilovskem 149. Vesecká 

40. Jana Zajíce 95.  Nádražní 150. Vesecko 

41. Jaspisová 96.  náměstí B. J. Horáčka 151. Vladimíra Krajiny 

42. Jeronýmova 97.  náměstí Českého ráje 152. Vrchhůra 

43. Jiráskova 98.  Nerudova 153. Vrchlického 

44. Josefa Štrégla 99. Nová Ves 154. Vršek 

45. K Vodárně 100. Nudvojovice 155. Výšinka 

46. Karla Drbohlava 101. Nudvojovická 156. Za Sokolovnou 

47. Karla Vika 102. Opletalova 157. Za Viaduktem 

48. Karoliny Světlé 103. Pacltova 158. Zahradní 

49. Károvsko 104. Palackého 159. Zborovská 

50. Kinského 105. Partyzánská 160. Zd. Nejedlého 

51. Komenského 106. Pekařova 161. Zelená cesta 

52. Konělupy 107. Perlová 162. Žižkova 

53. Koněvova 108. Pad Stránkou 163. 1. máje 

54. Koňský trh 109. Pod Zelenou cestou 164. 28. října 

55. Kosmonautů 110. Polní 165. 5. května 

 

► Od pátku 16. prosince bylo pro novou sezónu otevřeno  kluziště s umělým ledem u nádraží. 

Slavnostní zahájení sezóny se uskutečnilo v 16 hodin, otevírací doba pro veřejnost byla ve všední dny od 

15:00 do 17:00, o víkendech od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:30, na vánoční svátky  byl připraven rozvrh 

speciální. Ceny vstupenek pro sezónu 2011 - 2012 byly následující: 

- děti 25,- Kč, za permanentku na 12 vstupů 250,- Kč 
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- dospělí 30,- Kč, za permanentku na 12 vstupů 300,- Kč  

- Rodina (3 členové, z toho aspoň jeden starší 18 let) - 20,- Kč 

- Hokej - 650,- Kč  

Občerstvení "U ledu" bylo opět otevřeno vždy v otevírací době pro veřejnost a nabízelo klasický sortiment: 

limonády, párek v rohlíku, čaj, grog, svařené víno a další. Podrobnosti se dočtete v kapitole IX. Sport 

 

► Ve dnech 21. až 23. prosince byl vyhlášen státní smutek k úmrtí pana Václava Havla. V Turnově 

vzniklo hned v pondělí 19. prosince spontánní pietní místo u kašny na náměstí Českého ráje, kde lidé 

postávali a zapalovali svíčky. Ve foyeru radnice byla od pondělního rána k dispozici kondolenční kniha, 

kterou občané hojně využívali k vyjádření poděkování nebo prosté účasti k úmrtí bývalého prezidenta, 

dramatika, filozofa a zakladatele novodobého demokratického státu. V den pohřbu, 23. prosince, byla v celé 

zemi včetně Turnova držena minuta ticha, zastavena doprava a z balkonu radnice zazněla státní hymna a 

Modlitba pro Martu v podání sopranistky Evy Lédlové.  

 

► Půlnoční mše na Štědrý den patří k vánočním svátkům již více než dvě století. Zvýšený zájem o tuto 

tradici byl ze strany veřejnosti obnoven po sametové revoluci v roce 1989 a 1990. Bohužel od těchto 

slavnostních mší s nezaměnitelnou atmosférou se začaly stávat nemilé incidenty s opilými návštěvníky, kteří 

rušili bohoslužbu, a vůbec se mše stala spíše atrakcí. Proto byly mše na řadě míst přesunuty na jinou, 

dřívější hodinu a často zrušena i zpívaná část. V roce 2011 byly půlnoční mše v Turnově a okolí pořádány 

následovně: 

 - Turnov, kostel Narození Panny Marie - ve 14 hodin Koncert pěveckých sborů 

                                                                - ve 22 hodin "půlnoční" 

 - Přepeře, kostel sv. Jakuba staršího - v 16 hodin mše pro rodiny s dětmi 

                                                             - ve 24 hodin půlnoční s lidovým zpěvem 

 - Vyskeř, 

 - Tatobity, kostel sv. Vavřince -  

 - Všeň, kostel sv. Filipa a Jakuba - ve  21 hodin "půlnoční" 

 - Železný Brod, kostel sv. Jakuba Apoštola - ve 24 hodin "půlnoční" 

 - Mnichovo Hradiště , kostel sv. Jakuba Apoštola - ve 24 hodin "půlnoční" 

 - Březina, kostel sv. Vavřince - v 15 hodin mše 

 - Loukov u Mnichova Hradiště, kostel Nejsvětější Trojice - 22:30 hodin "půlnoční" 

 

► Ve dnech 26. prosince až 1. ledna připravil zámek Hrubý Rohozec vánoční prohlídky. V jejich rámci 

byly představeny nové pokoje s nalezenými a restaurovanými exponáty ze života rodu Des Fours 

Walderode. Podrobně je o nich psáno v kapitole VII. Kultura. 

 

► Koncem roku byly vyhlášeny výsledky ankety o nejlepší kemp v České republice - blízké 

Sedmihorky opět své vítězství obhájily. Na portálech iDnes, Dokempu a Rekreační střediska pro něj 

hlasovalo přes šest tisíc spokojených návštěvníků. 
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► Posledním sportovním podnikem roku byl tradiční Silvestrovský běh sídlištěm,  který se letos 

konal po 38.  Hlavním pořadatelem byla opět Žlutá ponorka v osobě Mgr. Karla Štrincla, připojily se také 

Tělovýchovně sportovní klub a AC Turnov. Příznivé, téměř jarní počasí, přilákalo 41 účastníků ve všech 

kategoriích. Vítězem hlavního závodu mužů do 39 let se stal již podruhé David Kučera z ABK Liberec, v  

kategorii žen zvítězila Barbora Jíšová z AC SYNER Turnov. podrobnosti naleznete v kapitole IX. Sport. 

 

►  16. prosince došlo ve firmě Grupo Antolin ke smrtelnému pracovnímu úrazu. Osmadvacetiletý muž  

při opravě strojního zařízení vlezl dovnitř a zařízení jej rozdrtilo. Policie dále šetří příčiny a možné zanedbání 

bezpečnosti práce. Firma poskytla psychologickou pomoc kolegům a přítelkyni zemřelého. 

 

► Na konci každého čtvrtletí zápisu roku 2011 je uveden vývoj nezaměstnanosti v těchto dílčích 

obdobích. Jak dopadl sledovaný ukazatel v rámci roku vyplývá z následujících řádků a tabulek:  

K poslednímu dni roku 2011 registrovaly úřady práce v Libereckém kraji ve svých evidencích celkem 23 286 

neumístěných uchazečů o zaměstnání (tj. o 777 více než k 30. 11. 2011).  Meziměsíčně vzrostla také míra 

registrované nezaměstnanosti, a to z 9,07 % na 9,46 %.  

Nepříznivý vývoj počtu uchazečů o zaměstnání zaznamenaly také úřady práce v jednotlivých okresech 

Libereckého kraje. K nejvýraznějšímu relativnímu meziměsíčnímu nárůstu nezaměstnaných došlo v okrese 

Semily (o 5,5 %). Nejmenší přírůstek byl zjištěn v okrese Jablonec nad Nisou (o 1,9 %). Souběžně s 

nárůstem počtu uchazečů (resp. dosažitelných uchazečů) rostla ve všech okresech také míra registrované 

nezaměstnanosti. V okrese Česká Lípa došlo k jejímu zvýšení o 0,59 procentních bodů na 11,22 %, v okrese 

Semily o 0,57 procentních bodů na 9,19 %, v okrese Liberec o 0,27 procentních bodů na 9,04 % a v okrese 

Jablonec nad Nisou o 0,26 procentních bodů na 8,47 %. Je tedy patrné, že k 31. 12. 2011 byla nejvyšší míra 

registrované nezaměstnanosti evidována v okrese Česká Lípa a nejnižší v okrese Jablonec nad Nisou. Z 

porovnání míry registrované nezaměstnanosti ve všech 77 okresech České republiky vyplývá, že okres 

Jablonec nad Nisou v tomto žebříčku obsadil 31. příčku, okres Liberec se umístil na 38., za ním na 39. pozici 

figuroval okres Semily a okresu Česká Lípa patřilo 60. místo.                                           
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Míra registrované nezaměstnanosti v České republice k 31. 12. 2011 meziměsíčně vzrostla o 0,62 procentní 

body a činila tak 8,62 %. Zvýšení oproti 30. listopadu 2011 vykázalo 13 krajů. Nejvyšší nárůst byl pak 

zaznamenán v Olomouckém kraji (o 1,19 procentních bodů na 11,37 %). Výjimkou bylo Hlavní město Praha, 

ve kterém se míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně snížila o 0,02 procentní body. Nejnižší míru 

nezaměstnanosti vykazuje Hlavní město Praha (3,95 %), naopak nejvyšší Ústecký kraj (12,94 %). 

Libereckému kraji patřila 9. pozice. Meziročně pak vzrostla hodnota tohoto ukazatele všech 14 krajích. A jaká 

byla situace ve srovnání jednotlivých krajů ČR: 

 

 

► Statistika kriminality na Turnovsku je ve srovnání s minulými lety příznivá a vykazuje potěšující 

trend - snížení počtu kriminálních činů a vyšší objasněnost.  V roce 2011 bylo evidováno celkem 480 

trestních událostí s celkem 532 trestnými činy, z nichž bylo objasněno 236, což je 49,17%. Přímo v katastru  

města se jednalo o 356 trestných činů, což je 67% z celkového počtu ( o 5% více než loni).  Podíl z celkové 

kriminality 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 43 vozidel (o 13 méně než loni) a vloupání do vozidel bylo v roce 2011 zaznamenáno "pouze" 

15 (o 20 méně než loni). Majetková trestná činnost byla bohužel stále vysoká a její objasněnost se 

pohybovala pouze kolem 20%. Největší podíl měly tzv. prosté krádeže ( jízdní kola, předměty z barevných 

kovů), ktrých bylo 152 a objasněnost činila 19%, další skupinou jsou krádeže vloupáním, takových bylo 

zaznamenáno 82 s objasněností skoro 30% a následovaly výše uvedené trestné činy týkající se vozidel.  

Násilná trestná činnost je naštěstí na Turnovsku jedna z nejnižších, v roce 2011 zaznamenala ještě pokles 

ze 42 na 29 událostí. Jejich objasněnost naopak stoupla ze 75,5% na 86,8%. Převládaly případy ublížení na 

zdraví, v 6 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, 

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 
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Bukovina. 

Ostatní trestná činnost zahrnovala hospodářskou kriminalitu (podvody, zpronevěry apod.), celkem 53 

případů, dále výtržnictví, sprejerství, podávání alkoholu mladistvým, toxikomanie. Tyto případy mají nejvyšší 

objasněnost (89,5%). 

V rámci přestupkového řízení bylo řešeno 665 případů oproti loňským 773, z toho přímo v katastru města 

jich bylo 483. Jednalo se zejména o oblast dopravy, kde byly přestupky  většinou řešeny blokovou pokutou - 

bylo uděleno 870 pokut v celkové hodnotě 499.600,- Kč (cca o 175 tisíc méně než v roce 2010). Dále se 

jednalo o přestupky v oblasti občanského soužití a veřejného pořádku - zde bylo uděleno 37 pokut ( o 10 víc 

než loni) v celkové výši 21.300,- Kč. 

 

Statistika trestných činů a přestupků za posledních 5 let 

 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 

Počet trestných činů 832 716 606 547 480 

Objasněnost v % 44,59 58,88 57,43 46,8 49,58 

Násilné trestné činy 70 36 43 54 29 

Majetková trestná činnost 445 373 266 305 255 

Hospodářská trestná činnost 90 66 54 40 53 

Ostatní trestná činnost 227 241 243 148 143 

Odcizená vozidla 84 80 63 56 43 

Vloupání do vozidel 109 66 28 35 15 

Počet přestupků v dopravě 358 485 779 883 870 

Vybraná částka na pokutách 375.200 471.200 608.700 675.700 499.600 

Přestupky proti veř. pořádku 28 30 38 27 37 

Vybraná částka na pokutách 26.900 22.500 24.000 21.600 21.300 

 

(Ze zprávy Mgr. M. Drahoňovského, Policie ČR) 

 

Pro srovnání uvádím informace o vývoji kriminality za posledních deset let v našem kraji, které vydal Český 

statistický úřad : 

Vybrané údaje za Liberecký kraj - kriminalita, dopravní nehody, požáry 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Zjištěné trestné činy 16 033  14 494  16 422  15 667  15 357  15 047  14 778  16 050  15 463  14 692  13 764  13 674  

Objasněné trestné činy 7 526  7 338  7 400  6 901  7 620  8 172  8 079  8 543  7 908  7 407  6 403  6 559  

Stíhané, vyšetřované 
osoby 

  6 258  6 167  6 603  6 795  7 282  7 641  7 235  6 816  6 107  5 921  

z toho recidivisté   2 562  2 666  2 967  3 136  3 284  3 348  2 751  3 059  2 883  2 867  

Dopravní nehody 

celkem

1) 9 394  8 397  8 642  8 637  8 757  9 018  8 564  7 993  7 088  4 366  3 864  3 620  

z toho zaviněno  
pod vlivem alkoholu 

  506  481  454  502  375  413  396  285  259  302  

Usmrcené osoby 51  37  50  63  38  42  45  46  37  25  18  26  

Těžce zraněné osoby 264  252  238  202  182  206  173  159  182  145  137  117  
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Věcná škoda (tis.Kč)

1) 
269 970  316 701  

337 
350  

367 
022  

378 
587  

383 
111  

369 
125  

350 
223  

336 
805  

242 
933  

204 
825  

191 496  

Požáry celkem 1 090  912  910  1 501  1 040  919  978  1 062  909  1 017  907  919  

z toho z nedbalosti 314  274  214  280  177  136  180  177  147  132  113    

Přímá škoda (tis. Kč) 61 617  57 068  57 250  
167 
744  

77 825  76 006  52 823  
171 
017  

93 892  98 489  
105 
053  

86 320  

1) od roku 2009 změna pravidel pro hlášení dopravní nehody Policii ČR 

 

( Zdroj: Policejní prezidium ČR a Hasičský záchranný sbor ČR, uveřejněno na stránkách ČSÚ) 

 

► Malá  statistika občanských záležitostí: v roce 2011 proběhly tři obřady vítání občánků, v nichž bylo 

přivítáno 86 dětí ze 109 pozvaných ( 78,9%), a zástupci Města pogratulovali 221 jubilantům. Z pozvaných 

dětí bylo 51 děvčátek a 58 chlapců. Z chlapeckých jmen se nejčastěji objevoval Lukáš (celkem pětkrát), 

těsně následován Davidem (čtyřikrát), o pomyslné třetí místo se 3 pojmenováními se dělí jména Adam, 

Antonín, Dominik, Filip, Jan, Matyáš, Šimon a Tomáš. Jak je vidět, stále pokračuje trend staročeských jakoby 

zapomenutých jmen, k tomu přispěli i dva Václavové, dva Vojtěchové a po dlouhé době i jeden Josef. Dívčí 

jména byla v roce 2011 více rozrůzněna, vede jednoznačně Anna se čtyřmi pojmenováními, o druhé místo 

se dělí jména Eliška, Michaela, Nela a Tereza ( po třech dívkách téhož jména). Po delší době se objevuje 

Marie a Zuzana, z méně obvyklých a cizích jsme přivítali Noemi, Lilianu, Vanessu. V některých případech se 

shodujeme i s celostátní statistikou, kde byl v roce 2011 mezi chlapci nejčastější Jakub, Jan a Tomáš, Lukáš 

je na 4. místě. Přehled dívčích jmen za rok 2011 vedla Tereza, Eliška a  Anna.  

Podle zásad komise pro občanské záležitosti jsou oficiálně navštěvováni občané, kteří slaví 80., 85. a 90. 

narozeniny, poté každým rokem. V roce 2011 to bylo 235 jubilantů. 

Na turnovské radnici byla oslavena  zlatá a diamantová svatba. 
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V roce 2011 se nekonaly žádné řádné volby, takže v rámci komisí a výborů došlo pouze k drobným 

změnám oproti předchozímu roku. 

 

V zastupitelstvu města působili tito členové: 

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) 

Bc. Jan Ulrich (zvolen za Turnovskou koalici) 

František Zikuda (zvolen za Nezávislý blok) 

 

V radě města působili 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) 
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František Zikuda (zvolen za Nezávislý blok) 

Starostkou města byla od voleb v říjnu 2010 PhDr. Hana Maierová (Nezávislý blok), místostarosty Ing. 

Jaromír Pekař a Mgr. Otakar Špetlík, oba z ODS.  

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., 

zastupuje město v Mikroregionu Jizera a v TST z hlediska záležitostí  životního prostředí. 

 

Komise a výbory města 

KOMISE RADY MĚSTA TURNOVA 

Komise zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány Rada města Turnova. V jejich čele stojí  členové 

zastupitelstva a členy komisí jsou odborníci na jednotlivá odvětví, a to jak z řad dalších zastupitelů, tak i z 

řad ostatních občanů města. Komise mají za úkol posuzovat, popřípadě navrhovat dílčí odborné návrhy 

spojené s chodem města, avšak, až na výjimky, bez pravomocného rozhodovacího aktu. Tím i nadále 

zůstávají rozhodnutí rady města či zastupitelstva. Na jednotlivé členy komisí nebo jejich předsedy se mohou 

běžní občané obracet se svými problémy, požadavky a radami, tak jako na členy rady či zastupitelstva. 

Jednání komisí se řídí platným jednacím řádem, který byl schválen radou města 25. 4. 2001. 

Členové komisí pro volební období 2010 - 2014 byli radou jmenováni na řádném zasedání dne 20. prosince 

2010 a v roce 2011 došlo k následujícím změnám: 

- v lednu byli do dopravní komise jmenováni Jiří Vocásek a npor. Mgr. Václav Švihel, dále do komise pro  

   rozvoj, správu majetku a stavební otázky byli jmenováni Ing. Petr Veselý, RNDr. Miroslav Varga a Ing. Eva  

   Zakouřilová a do komise pro životní prostředí Mgr. Ondřej Illich 

-  v únoru ukončil členství ve sportovní komisi p. Radovan Syrotiuk a za Klub lyžařů byl jmenován Mgr. Aleš  

   Mikl 

- v dubnu došlo ke změně v komisi pro městskou památkovou zónu - odvolán byl Mgr. Martin Nechvíle a  

   jmenována Mgr. Jana Panáčková - Feixová 

- v květnu byli odvoláni ze sportovní komise Jan Kazda, Svatopluk Vorel a Tomáš Zajpt, do komise dopravní  

   byl jmenován Karel Jiránek.  Z komise pro MPZ byli odvoláni Břetislav Jansa, PhDr. Miroslav Cogan a Ivan  

    Kunetka, jmenován byl Mgr. David Marek 

- v červenci se vzdal funkce v kulturní komisi a správní radě Kulturního fondu dlouholetý člen Václav Feštr  
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   (zdravotní důvody) 

- v prosinci došlo k personální změně v komisi Zdravotně sociální služby - členství ukončila Martina Miková       

   a jmenována byla Bc. Martina Zemlerová 

 

Ke konci roku 2011 bylo složení komisí následující: 

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, Mgr. Bohuslav  Lédl, PhDr. 

Hana Maierová, PhDr. Vratislav Mareš, Mgr. Otakar Špetlík, Petr Záruba 

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, Ing. Jan Konejl, Jindřich Kořínek, Pavel Mikeš, Mgr. Aleš 

Mikl, Ing. Jakub Oma, Mgr. Filip Stárek, Mgr. Otakar Špetlík, Jiří Šteffan, Mgr. Karel Štrincl, Ing. Lumír 

Šubert, Jiří Vele, Jana Zajícová, Ing. Jaroslav Zahrádka 

Komise dopravní 

František Zikuda, Ing. Jiří Bubák, Jaroslav Frýda, Otakar Grund, Ing. Tomáš Hocke, Pavel Charousek, 

Miroslav Jech, Karel Jiránek, Ing. Jan Otmar, Ing. Jaromír Pekař, Milan Pekař, Libor Preisler, Ing. Zdeněk 

Romany, Ing. Tomáš 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,  Ing. Petr Chval, 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 
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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 

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,  

DiS., Ing. Jaromír Pekař, MUDr. Daniel Pospíšil, Bc. Drahomíra Staňková, Michaela Zadražilová, Bc. Martina 

Zemlerová 

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, 

Michaela Miková, DiS., Ing. Jaromír Pekař, Ludmila Těhníková 

Komise pro životní prostředí 

Ing. Tomáš Tomsa,Mgr. Miroslav Beran, Ing. Petr Halama, Bc. Miroslav Hladík, Mgr. Ondřej Illich, 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 2010 - 2014 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání 8.listopadu 2010. 

Výbory zastupitelstva pracovaly 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 

Pro období 2010 - 2014 byly  zvláštní orgány obce jmenovány v následujícím složení: 

Bezpečnostní rada města  

PhDr. 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 

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 2011 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 

 

 

 

 

http://www.turnov.cz/mesto-turnov/rada-mesta/komise-rady-mesta/bezpecnostni-rada-mesta/
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III. 

 

MĚSTO TURNOV, 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TURNOV 

 

A ČINNOST ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU  

 

V ROCE 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

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 správy) pro obce spadající do jeho správního obvodu. V 

roce 2011 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, 

Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, 

Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Vlastibořice, Všeň, 

Vyskeř, 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 (Slovinsko), 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 2011 došlo k mírnému poklesu zaměstnanců ze 129 na 123.  Ke konci roku 2011 měl úřad 14 odborů, 

které byly rozmístěny v pěti budovách v okolí náměstí a měly následující počet pracovníků:   

1/ Hlavní budova radnice, Dvořákova 335:  

VEDENÍ MĚSTA 

PhDr. Hana Maierová, starostka města  

Ing. Jaromír Pekař, místostarosta 

Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta 
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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 2011: 
 
ODBOR ROZVOJE MĚSTA (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,  Modřišice, Přepeře, Svijany,  Troskovice a Vlastibořice. 

Dále byla zpracována aktualizace dat územně analytických podkladů ORP Turnov. 

Odbor rozvoje města se zabývá vydáváním koordinovaných závazných stanovisek, kterých bylo v daném 

roce 365. 

 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU (OSM) 

Výdajové kapitoly 

Pro rok 2011 měl odbor k dispozici 160,146 mil. Kč. Z dotačních programů se podařilo realizovat tyto 
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projekty: 

‒ Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - I. etapa, náklady 67.186 tis. Kč, dotace z 

Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 

‒ Obnova Nového paláce na hradě Valdštejn - náklady 1.377 tis. Kč, dotace z Libereckého kraje 

‒ Regenerace sídliště u nádraží - II. etapa - náklady 7.890 tis. Kč, dotace z Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR 

‒ Realizace úspor energie v objektu mateřské školy Jana Palacha Turnov - náklady 10.107 tis. Kč, 

dotace z operačního programu Životní prostředí 

‒ Lůžkový výtah v domově důchodců Pohoda - náklady 3.358 tis. Kč, dotace z Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR 

‒ Cesta v parku Šetřilovsko směrem k Dolánkám - náklady 281 tis. Kč, dotace z Nadace B. J. Horáčka 

Českému ráji 

Dále byla dokončena akce Čistá Jizera, z prostředků Města bylo vyplaceno 6.545 tis. Kč. V roce 2012 bylo 

provedeno:  

 dokončení celkové rekonstrukce Zborovské ulice 

 chodníky a komunikace K. Vika, F. Kavána, Lidická,  Partyzánská, 

  vozovka v části ulice Čapkova, Jeronýmova, Rokycanova, Luční, Třešňová, Hruboskalská, Na Stebni, 

  chodník Antonína  Dvořáka, Na Vyhlídce 

  veřejné osvětlení v ulicích K. Vika, F. Kavana, Lidická, Na Vyhlídce, Partyzánská,  Jeronýmova, 

Zborovská 

V návaznosti na Čistou Jizeru proběhla rekonstrukce ulice 5. května, kde OSM vyplatil příspěvek 

Libereckému kraji za realizaci veřejného osvětlení a nových chodníků částku ve výši 4 653 tis. Kč. Zbývající 

částka ve výši 3 300 tis. Kč bude Libereckému kraji doplacena v roce 2012. 

Komunikace a parkoviště 

V roce 2011 byly z této kapitoly hrazeny drobné opravy povrchů komunikací a chodníků. V rámci smlouvy s 

Technickými službami bylo na tyto účely utraceno 13.926 tis. Kč, z toho 3.7 tis. Kč činila zimní údržba 

komunikací. Nový asfaltový povrch dostala ul. Zborovská v hodnotě 569 tis. Kč. 

Bylo realizováno rozšíření parkoviště u Panochovy nemocnice, celkové náklady dosáhly 1.604,5 tis. Kč. 

 

Osvětlení, inženýrské sítě a další 

Veřejné osvětlení v Dolánkách přišlo na 500 tis. Kč, na rekonstrukci povrchu hřiště v Alešově ulici bylo 

poskytnuto 594 tis. Kč. Inženýrské sítě a komunikace v bytové zóně Hruštice - Károvsko vybudovala 

společnost Integra, a.s., za 2.744 tis. Kč 

 

Nebytové prostory 

Na opravy a údržbu nebytových prostor byla vynaložena částka bezmála 7 milionů korun. Konkrétní akce: 

- SUPŠ Turnov - izolace proti zemní vlhkosti a sanace suterénního zdiva, 1.740 tis. Kč 

- Gymnázium - dokončení výměny oken, 449 tis. Kč 

- budova radnice - výměna osobního výtahu, 725 tis. Kč 
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- MŠ Turnov - Mašov - oplocení venkovní úpravy, 443 tis. Kč 

- ZUŠ Turnov - rekonstrukce sociálních zařízení, 2.620 tis. Kč 

- MŠ Turnov, Jana Palacha - instalace, sociální zázemí, 910 tis. Kč  

 

Byty 

Největší rekonstrukce na bytovém fondu se týkala domu s pečovatelskou službou Na Výšince. Byla 

vyměněna okna a balkonové sestavy v hodnotě 6.294 tis. Kč. K drobnějším opravám patřila výměna 

střešních ventilátorů a vestavěných skříní. 

V penzionech v Žižkově ulici bylo zavedeno vyhřívání okapů a svodů, výměna ventilů ve stoupačkách a 

úpravna vody v celkové hodnotě cca 300 tis. Kč.  

Na opravy běžných bytových domů byla v roce 2011 vynaložena částka 1.749 tis. Kč, zejména na: 

- opravy střech a výměny střešních okem za 68 000,-Kč. 

- úpravy - rekonstrukce elektroinstalací v celkové výši 113 000,-Kč. 

- stavební úpravy bytů (vesměs výstavba nebo rekonstrukce sprchových koutů) za 185 000,-Kč. 

- výměny vybavení bytů (plynová podokenní topidla, elektrické ohřívače vody, plynové kotle) za 163 000,-Kč. 

- výměny stoupaček v havarijním stavu v bytových objektech ve výši 120 000,-Kč, revize cca  za 147 000,-Kč 

Ostatní běžné opravy, havarijní opravy a údržba v celém bytovém fondu za rok 2011 ve výši 953 000,-Kč. 

 

Projektová dokumentace 

V roce 2011 byla zpracována projektová dokumentace na tyto akce:  

 Regenerace sídliště u nádraží 

 Základní škola Mašov 

 Čp. 466 Skálova ulice Turnov 

 Táborová základna Krčkovice 

 Školka J.Palacha 

 Markova ulice 

 Studie Havlíčkova a Mariánského náměstí 

 Chodník Alej legií a Přepeřská 

 Budova fotbalového stadionu 

 Veřejné osvětlení Jeronýmova, U Lip, Dolánky 

 Zajištění nového paláce Valdštejn 

 

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU (OCR) 

Odbor cestovního ruchu měl na starosti práci Regionálního turistického informačního střediska, které 

součástí sítě informačních středisek A. T. I. C., a synagogu v Krajířově ulici. 

Realizace projektů na podporu cestovního ruchu 

V průběhu roku 2011 byly realizovány následující projekty:  

1. Kulturní dědictví česko - polského příhraničí 

Bylo získáno 15 tis. Euro. Aktivity byly zaměřeny na výměnné pobyty dětí a mládeže (návštěva Dnů světla v 

Jaworu), vydání cizojazyčných turistických novin, kalendářů a skript pro učitele dějepisu. 
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2. Společné putování za pověstmi, přírodou a historií regionů 

Bylo získáno 9,6 tis. Euro, z nichž bylo hrazeno slavnostní otevření naučných stezek, akce Český ráj dětem 

2011, vernisáž výtvarné soutěže pro děti a další specifické akce, například Euroregionální mistrovství 

kuchařů 2012. 

3. Značení kulturních památek a turistických cílů - společně se Sdružením Český ráj. 

 

Propagace regionu 

Pro sezónu 2011 byly vydány Turistické noviny Český ráj, a to v nákladu 10 tisíc výtisků v češtině a 5 tisíc v 

polsko-německé mutaci.V rámci propagace bylo zajištěno vydání, případně dotisk propagačních materiálů: 

- DVD  - Turnov (bedekr o městě Turnově s Jakubem Zindulkou) 

- nástěnný kalendář se židovskou tematikou a 6 druhů kapesních kalendáříků 

- pohlednice Po věžích Českého ráje 

- reedice letáků a průvodců ( Turnovské šperkařství a kamenářství, Židovské památky Českého ráje, Hrady a 

zámky Českého ráje, Lidová architektura Českého ráje a další) 

- Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí 2010 + TOP akce 

Dále OCR prezentoval město na výstavách a veletrzích: 

- V ČR Regiontour v Brně, Holiday World Praha a Euroregiontour v Jablonci nad Nisou, prezentace v 

zahraničí -  veletrhy ve Varšavě, Poznani a Jelení Góře 

 

Zajištění a realizace akcí na podporu cestovního ruchu 

- 6. rokem proběhla pravidelná celoprázdninová nabídka na každý den, obsahující prohlídky turnovských 

kostelů, 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 

- novinkou bylo zajištění společné vstupenky se slevou do synagogy a Muzea Českého ráje v Turnově 

 

Spolupráce s dalšími úřady a sdruženími 

Krajský úřad Libereckého kraje, Czech Tourism, Sdružení Český ráj, Knihovna Antonína Marka v Turnově, 

Centrum pro rodinu Náruč, Loutkářský soubor Na Židli, mateřské školy, ATIC (setkání IC ČR ve Zlíně 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 zajišťovalo jednak obecně 

prospěšné služby -  sdělování turistických informací, informací o firmách, kulturních, sportovních a 

společenských akcích, dopravních spojích, ubytovacích a stravovacích možnostech v regionu, prodej pytlů 

na odpad, výdej pytlů na na odpady. Dále pak služby doplňkové - nákup a prodej zboží (suvenýry, publikace, 

DVD, mapy, průvodce, pohlednice a podobně) a zprostředkovatelské služby.  

Statistika návštěvnosti střediska v hlavní sezóně je uvedena v kapitole I. Průvodce rokem 2011. 

 

FINANČNÍ ODBOR 



77 

Finanční odbor zpracovával bezchybně vnitřní agendu pro městský úřad, jako je účetnictví, fakturace, 

platební 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, 

rozpočtový výhled a rozpočtové provizorium v souladu se právními předpisy. Velkou kapacitu odčerpávala 

také rozšiřující se agenda fondů Města. 

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 

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 pro 37 obcí, 6 matričních úřadů, dává souhlas k zápisu rozhodnutí cizozemských 

úřadů a soudů do matričních knih, atd.  

Ze statistiky matričních úkonů za rok 2011: 

 uzavřeno sňatků 193 (cca o 40 méně než loni), z toho -  Valdštejn 105 

  -  Hrubý Rohozec 19 

  -  Městský úřad - radnice 37 

  -  Malá Skála 14 

  -  Dlaskův statek 8 

  -  Ostatní místa 10 

 vystaveno rodných listů 58 (zánik porodnice v Turnově ke konci března) 

 vystaveno oddacích listů 193 

 vystaveno úmrtních listů 319 (cca o 30 více než loni) 

 vyřízeno žádostí o vydání osvědčení o státním občanství 336 (skoro o 200 více než loni) 

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  
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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 2011: 

 počet obyvatel k 31.12.2010 14.141 

 narozeno 127 

 zemřelo 160 

 přistěhováno 423   

 odstěhováno 252 

 změna TP v obci 316  

 cizinci s TP 284 

 počet obyvatel k 31.12.2011 14.160 (bez TP cizinců) 

 Věková skladba obyvatel: 

 dětí do 3 let 542 

 dětí do 15 let 1942 

 dětí do 18 let 2336 

 dospělí (nad 18 let) 11824  

 průměrný věk 42,5  

 

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. 

Ze statistiky zpracování občanských průkazů: 

 počet podaných žádostí o občanský průkaz 3.360 

 vydáno celkem občanských průkazů  3.194 

 skartováno občanských průkazů 3.136 

 

Oddělení cestovních dokladů 

Kromě běžné agendy vydávání cestovních dokladů, záznamech o ztrátě, odcizení, poškození a podobně 

bylo od loňska novinkou vydávání cestovních pasů ve lhůtě kratší než 30 dnů, a to bez strojově čitelných 

znaků s platností jen půl roku, které je hojně využíváno. 

Ze statistiky úseku cestovních dokladů: 

 počet podaných žádostí o cestovní pas 2.014 (skoro o 700 více než loni) 

 vydáno celkem cestovních pasů 2.014 

 skartováno cestovních dokladů 1.490 

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:  
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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 

Libereckého kraje, KÚ Libereckého kraje a Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje.  

a) Požární ochrana 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla i v roce 2011 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 2011 

9. 3.     “Vyproštění osob z havarovaného vozidla, Nudvojovice" 

27.5.    “Požár dopravníku obilovin, Roudný” 

7.6.      " Likvidace lesního požáru prostředky letecké techniky" 

21.6     " Požár skladu materiálu, firma Trevos" 

28.6.    " Výbuch plynové kotelny, DTS Bělá" 

7.12.     " Dopravní nehoda vozidla přepravujícího nebezpečné látky, Sobotecká ulice" 

 

Přehled zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů v roce 2011: 

 

Výjezd č. Datum Událost Místo zásahu 

1 11.3.2011  požár rodinného domu Radostná pod Kozákovem 

2 4.4.2011 dopravní nehoda  Ohrazenice 

3 26.5.2011 požár výrobního objektu Sedmihorky 

4 31.5.2011 dopravní nehoda Turnov 

5 11.9.2011 požár stodoly  Turnov Loužek 

6 25.9.2011 dopravní nehoda Ktová 

7 21.10.2011 požár obytného domu Turnov Dolánky 

8 16.11.2011 požár domu Turnov, Malý Rohozec 

9 15.12.2011 dopravní nehoda  Turnov, Dolánky 

10 24.12. 2011 dopravní nehoda Mírová pod Kozákovem 

11 28.12.2011 technický zásah Turnov, Dolánky 
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Ve srovnání s minulým rokem došlo ke snížení počtu zásahů z 15 na 11. 

 

b) Protipovodňová ochrana 

V roce 2011 zahrozila Jizera 3x, město však nebylo přímo ohroženo. 

Přehled zvýšených průtoků a povodňových stavů v roce 2011: 

Datum Událost 

17. - 25.3.2011 zvýšený průtok, dosažen I. stupeň SPA 

2. - 5.7.2011 zvýšený průtok, dosažen I. stupeň SPA 

21. - 23.7.2011 povodňový stav, dosažen II. stupeň SPA 

 

V rámci protipovodňových opatření byla zajištěna lávka v Dolánkách a probíhaly práce na zvýšení 

průtočnosti koryta Jizery u velkého mostu a průzkum potřebnosti protipovodňové hráze na Lukách. 

 

Kromě výše uvedené pravidelné agendy v roce 2011 zajišťoval sčítání lidu, domů a bytů v Turnově. 

 

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. Akce probíhala 

dvoufázově v jarním a podzimním termínu, a to 30.5.  - 17.6.2011 a 12. - 23.9.2011. V obou termínech se  

zúčastnilo 21 z 22 mateřských škol v našem odvodu. 

Jednotlivé činnosti odboru ve statistikách: 

 

Registr vozidel:   

 rok 2011 rok 2010 

provedené změny v registru 
vozidel 

11307      10282 

osobní automobily 18133       17670 

nákladní automobily 2406      2348 

motocykly  4330       4142 
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 rok 2011 rok 2010 

autobusy   25          26 

traktory 696        612 

přívěsy nákladní 3404      3267 

návěsy 254      225 

 

 

Počet registrovaných řidičů): 

rok 2011 rok 2010 

26198 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 61 (o 16 méně než loni) 

- z praktické jízdy 77 (o 8 více než loni) 

-  nauka o údržbě vozidla 18 (stejný počet jako loni) 

 

Vybrané správní poplatky na OD: 

rok 2011 rok 2010 

3472265 3554780 

 

 

Veřejné prostranství: 

V roce 2011 bylo vybráno 246.650 Kč za zábor veřejného prostranství ( cca o 60 tis. více než loni).  

 

Přestupky  proti BESIP: 

V roce 2011 bylo vyřízeno celkem 24289 případů, což je cca o 6 tisíc více než v předchozím roce. 

 

Pokuty uložené:  
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Způsob 
projednání 

Počet r.2011 Výše pokut v Kč 
r.2011 

Počet r. 2010 

 

Výše pokut v Kč  

r. 2010 

Správní řízení 127  843 500 102 1 099 500 

Příkazní řízení 5426 11 849 000 3 416 555 500 

Blokové řízení 87 18 800 91 28 900 

Odloženo 18622        

Zastaveno 30  58  

Celkem vyřízeno 24289 
 

0 29 398  

Počet 
nevyřízených  

18739 0 7 338  

 

Vymáhání pokut v roce 2011 

Vymáhání pokut bylo o něco úspěšnější než v loňském roce: ze 102 případů bylo vymoženo 32, tj. 31,4 % 

(proti loňským 21,5%), vyjádřeno v korunách z 581 tisíc Kč bylo vymoženo 75 tis. Kč, tj. 12,9 %. Stejně jako 

v minulých letech se častěji vymůžou menší pokuty. Z minulých let se však podařilo vymoci 25 případů v 

celkové hodnotě 128 tis. Kč.  

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, 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:   

- 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). 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.  Administrativně zpracovával agendu majetku. Pracovnice odboru shromažďovaly informace pro 

Ústav pro informace ve vzdělání a  zpracovávaly i zahajovací výkazy škol a školských zařízení, výkazy o 

úrazovosti, o zahájení povinné školní docházky, čtvrtletně výkaz o vyplacených mzdových prostředcích a 

zaměstnancích.     

- Okolním obcím bylo předepsáno k úhradě nákladů za žáky základních škol a děti mateřských škol  2.860 

tis. Kč (cca o 600 tisíc více než v loňském roce). 

- Ke konci školního roku 2010/2011 zpracoval a vyhodnotil z podnětu zřizovatele dotazníkové šetření na 

základních školách v Turnově, přičemž jeden dotazník byl určen žákům, druhý pak pedagogům jednotlivých 

škol. 
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- 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. 

- V rámci schváleného „Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže“ bylo rozděleno 100 tis. Kč, odbor 

zajišťoval veškerou agendu s tímto související (záležitosti administrativní, organizační apod.) 

- 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 2011 bylo uzavřeno 124 správních rozhodnutí a závazných 

stanovisek, z toho 3 byly řešeny pokutou. Žádosti o koordinované stanovisko byly vyřízeny v počtu  352 

případů, z toho 20 územních řízení, 25 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 2 žádosti o prohlášení za kulturní památku. 

Ministerstvem kultury byla na Turnovsko pro tento rok přidělena částka 1.079.000,- Kč, která byla rozdělena 

6 žadatelům, v rámci ORP Turnov bylo uspokojeno dalších 6 žadatelů.  

Dále byly plněny úkoly při zajišťování dokumentace k válečným hrobům, pomníkům a památníkům.  

V rámci samosprávných činností byly zajištěny akce ke Dni památek a Evropskému historickému dědictví, 

přednášky pro seniory a přednášky ve školách. 

 

Úsek místní kultury a sportu: 

a) Společenské akce a prezentace města v roce 2011 

- Novoroční slavnost s ohňostrojem - ve spolupráci Města a firmy Ohňostroje Zdeněk Pohl 

- 5. března - II. městský ples 

- 5. května - Pietní akt K 66. výročí ukončení 2. světové války proběhl u pomníku Padlých ve Skálově ulici za 

účasti hostů z Československé obce legionářské 

-  Dny evropského dědictví 10. - 18. září -  odbor zajišťoval celkovou propagaci a koncert duchovní hudby  

- Slavnostní zakončení akce Čistá Jizera na nám. Českého ráje 4. října - nová ojedinělá akce, zajištěn 

šestihodinový kulturní program 

-  25. října - Pietní vzpomínka v pomníku Padlých u příležitosti státního svátku 28. října za účasti hostů 

- 27. října -  Slavnostní večer u příležitosti státního svátku spojený s udělením Ceny obce a čestného 

občanství - velký sál Střelnice, účast  čestných hostů, kulturní program s promítáním, raut 

- 27. listopadu Rozsvícení vánočního stromu, opět mimořádná návštěvnost, program, občerstvení 

*  XIII. ročník vánočních trhů 9. - 11.12. - nové prostorové rozložení, třídenní program 
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b) V oblasti místní kultury 

Odbor věcně věcně i administrativně zavedl do praxe nový systém hospodaření pomocí Kulturního fondu, 

byly řešeny otázky převodu zůstatků, vracení nevyužitých prostředků a podobně 

V loňském roce bylo rozděleno na dotacích pro místní kulturu 831.000,- Kč, z toho 25.000,- nedočerpáno 

(prosincové akce), 23.000,- činily vratky. Z celkového počtu 63 žádostí bylo ve výběrovém řízení 61 žádostí 

vyřízeno kladně, 2  žádosti byly zamítnuty. 

 

c) V oblasti sportu a tělovýchovy 

V loňském roce bylo na dotacích pro místní tělovýchovu a sport rozděleno 5,000.000,- Kč, a to 16 

sportovním subjektům a dále byla financována akce Nejlepší sportovec Turnova, dále 30 tis. na projekt 

Trenér - učitel a 400 tis. na memoriál Ludvíka Daňka. 

Nejvíce energie bylo věnováno na vytvoření koncepce sportu v Turnově včetně nových rozpočtových 

pravidel statutu sportovního fondu, která byla schválena v listopadovém zasedání ZM 

Byla aktualizována evidence základních dokladů sportovních subjektů, které jsou členy sportovní komise. 

 

c) V oblasti občanských záležitostí 

- Bezchybně fungovalo vítání občánků. Ve 3 bězích bylo přivítáno 109 dětí ze 141 pozvaných, byly zajištěny 

nové pamětní listy a pozvánky.  Tradičně byl zajištěn dar pro první turnovské novorozeně. 

*  Rovněž bez problémů probíhal nový způsob organizace gratulací turnovským jubilantům - celkem 225 

návštěv. 

*   Odbor spolupracoval při zajištění dvou zlatých a jedné diamantové svatby - dary a zápisy do kroniky 

 

 

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 2011 vedeno 1327 spisů. Ve 235 případech byly 

pracovnice odboru ustanoveny opatrovníky, 148 dětí bylo předáno do péče kurátora pro mládež. 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 263 

soudních jednání. 

Nově byly řešeny případy domácího násilí, celkem 6 osob bylo vykázáno z rodin s nezletilým dítětem, což je 

na stejné úrovni s loňským rokem. 

V roce 2011 byl realizován projekt 5P  na pomoc pěstounským rodinám. Mimo jiné proběhla v září v Centru 

Babylon Liberec akce s názvem „Pěstounská rodina - můj záchranný kruh“, které se účastnily i pěstounské 
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rodiny z Liberce, České Lípy a Frýdlantu.  

V oblasti sociální prevence byla prováděna péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením včetně 

národnostních menšin. V roce 2011 byla poskytnuta pomoc celkem 41 klientům, z toho 21 případů 

vyžadovalo i jednorázovou pomoc finanční.  Již v loňském roce se podařilo opět navázat spolupráci s 

ubytovnou v  Bezručově ulici, kde bylo nouzově ubytováno 25 osob. 

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 2011 se podařilo realizovat ,,Terénní sociální program pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením nebo již sociálně vyloučené“, který Město podpořilo 120 tisíci korun. 

Pomoc v hmotné nouzi je součástí systému sociální ochrany obyvatel a je poskytována v následujících 

případech: 

      a) osobě hrozí vážná újma na zdraví 

      b) osobu postihla mimořádná událost (např. povodeň, vichřice …) 

      c) osoba nemá prostředky k úhradě jednorázového výdaje 

      d) osoba nemá prostředky k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé spotřeby, výdaje spojené se   

         vzděláním nezaopatřeného dítěte 

      e) osoba je ohrožena sociálním vyloučením (tuto dávku poskytuje kurátor)  

V roce 2011 bylo v rámci zákonné pomoci v hmotné nouzi poskytnuto celkem 9, 552 mil. Kč, což je o 200 

tisíc více než v roce 2010. Kladně bylo vyřízeno 248 žádostí, 85 jich bylo zamítnuto. 

 

Úsek sociálních služeb a sociální péče  

zajišťoval v přenesené působnosti a jako obec III. typu poskytování dávek sociální péče (jednorázových i 

opakovaných) osobám se zdravotním postižením, seniorům, rodinám s dětmi, nezaměstnaným osobám i 

ostatním osobám, kterým hrozí riziko sociálního vyloučení, nově také příspěvek na péči (zde jsou stanoveny 

4 stupně závislosti na pomoci další osoby, a podle toho je vyplácen příspěvek v rozmezí od 2 do 11 tisíc 

korun měsíčně).  

Příspěvky na péči byly v roce 2011 přiznány 1350 klientům a vyplaceno 70,027 mil. korun. V běžném roce 

bylo provedeno 61 kontrol a nebyl zjištěn žádný případ zneužití dávek. 

Péče o zdravotně postižené občany: k 31.12.2011 bylo v Turnově a spádové oblasti evidováno 193 občanů, 

kteří jsou držiteli průkazu mimořádných výhod prvního stupně (TP),  1 797 občanů má přiznány mimořádné 

výhody druhého stupně (ZTP)  a 343 občanů má přiznány mimořádné výhody třetího stupně (ZTP/P). Na  

dávkách pro tyto občany se zdravotním postižením bylo v r. 2011 vyplaceno  6 466 720,- Kč, největší objem 

peněz byl poskytnut v rámci příspěvku na provoz motorového vozidla - cca 3 500 000 Kč.  

Celkem bylo na sociálních dávkách v Turnově vyplaceno 86 046 067 korun. 

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“, 
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Centrum zdravotně postižených LB kraje, Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené, ADRA, 

Středisko rané péče Liberec, Podkrkonošská společnost dětí se zdravotním postižením, 1. turnovská 

chráněná dílna a další organizace. Odbor sociálních věcí se zapojil do projektu Místní agenda 21, který je 

zaměřen na zlepšení spolupráce s veřejností. Pro zlepšení informovanosti občanů byl opět vydán Katalog 

sociálních služeb. V roce 2011 se Turnov zapojil do celostátní soutěže Obec přátelská rodině a skončil na 5. 

místě. 

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 

vyloučení a podporuje rodinný život. V roce 2011 byla vyhlášena dvě kola grantového řízení, v nichž bylo 

rozděleno 950 tis. Kč jednadvaceti žadatelům. 

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Správa městské zeleně v roce 2010: 

 instalace vánočního stromu a vánoční výzdoby MěÚ  

 péče o závěsné nádoby - celkem 84 ks, tedy o 7 více než loni 

 údržba Šetřilovských parků 

 sadová úprava u kostela sv. Mikuláše 

 péče o stromy a příměstské lesy 

 dosadba v Rývových sadech, na Mariánském náměstí, na okružních 

křižovatkách v ul. Sobotecká  

 revitalizace pozemku v ul. Přepeřská  

 drobné opravy a pravidelní údržba zeleně včetně okolí cyklostezek 

V roce 2011 byla provedena inventarizace a vyhodnocení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti u 1389 

ks stromů v majetku Města. Jednalo se o lokality: bytové domy Fučíkova, bytové domy Husova – Zborovská, 

bytové domy 28. Října – u nemocnice, bytové domy 5. května – Husova, bytové domy 5. května – 

Švermova, Bedřicha Smetany, Bezručova, Na Skalici, Dolánky – bývalá ZŠ, Dolánky – vodárna, garáže 

Daliměřice, garáže Přepeřská, hřiště Lidická, Havlíčkovo náměstí, Mariánské náměstí, hrad Valdštejn, Hrubý 

Rohozec, hřbitov Mašov, Jana Zajíce, kruhová křižovatka Nádražní – Bezručova, kruhová křižovatka u 

Penny, Kamenec, Koňský trh, Kudrnáčova, hřbitov Pelešany, Luka, Mašov ČSCH, Mikulášské náměstí, 

Náměstí Českého ráje, Nádražní ulice, OAHŠ, průtah I/35, park u letního kina, rybníčky za Hrubým 

Rohozcem, sídliště Dělnická, sídliště Přepeřská, svah u Juty, svah za smuteční síní, u nemocnice, základní 

škola v Sobotecké ulici, Žižkova – bytovky, kino, ZŠ, 5. května – bytové domy, garáže. 

 Výdej ornice:  

-     z deponie na Vesecku vydáno celkem 642 m
3
, z toho 351 m

3
 občanům a 291 m

3
 Městu 

Odpady: 

 pokračování v dobré spolupráci s firmou Dimatex CZ (tříděný sběr textilu) - rozmístěno celkem 15 ks 

kontejnerů na sběrných místech po městě (za rok 2011 bylo sebráno celkem 78,15 t textilu, což 

představuje asi 5,2 kg textilu na jednoho občana) 
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 likvidace černých skládek v centru města, na Vesecku (podél komunikace k Ohrazenicím a v lese za 

průmyslovou zónou), za pivovarem u kompostárny, u Chatonu, na Hrubém Rohozci u  bývalého  

zahradnictví 

 občanům Turnova byly předávány na základě darovací smlouvy lisy na PET lahve  

 během jara zapůjčeno ve spolupráci s Technickými službami občanům Turnova dalších 100 ks popelnic 

na bioodpad, celkový počet je nyní 362 ks a jejich svoz zajištěn v období březen - listopad  

 průběžně uzavírány smlouvy o zapojení do systému (celkem je zapojeno 26 subjektů) 

 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 rodin zapojených se zvýšil na celkových 

cca 764. 

Město Turnov vybíralo od občanů opět nejvyšší zákonný poplatek za odpady - 500,- Kč za osobu ročně. 

 

Odbor vykonával správní a administrativní činnost v těchto dalších oblastech: 

 Vodoprávní úřad  

 Ochrana ovzduší 

 Státní správa lesů  

 Státní správa myslivosti 

 Ochrana zemědělského půdního fondu 

 Rostlinolékařská péče 

 Rybářství 

 Veterinární péče 

 Ochrana zvířat proti týrání 

 Ochrana přírody a krajiny: 

Dotace: 

 Dotace  Ministerstva životního prostředí - podány 2 žádosti o dotace z Programu péče o krajiny (AOPK) 

na ošetření památných stromů v Rovensku pod Troskami a v Paceřicích (dotace 100 320,- Kč) a na 

kosení Volavecké stráně (dotace přidělena ve výši 55 520,- Kč) 

 Grantový fond Libereckého kraje - přiznán příspěvek na dosadbu v lesích ve výši 11.600 Kč, další žádost 

na obnovu meze byla zamítnuta 

 Dotace z Operačního programu životního prostředí - realizované: 

‒ „Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ v Turnově“ 

‒ „Obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech“ 

‒ „Úprava údolní nivy Jizery v oblasti Dolánek u Turnova“ 

V roce 2011 byla v rámci OPŽP akceptována žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce veřejné zeleně 

v Turnově“. Dále byla zamítnuta žádost o poskytnutí dotace na projekt „Systémy pro separaci a svoz 

skla bílého a barevného Turnov“ a projekt „Systémy pro separaci a svoz odpadu odděleného a 

biologicky rozložitelného“ 

Ekologická výchova: 

 12. ročník fotografické a výtvarné soutěže „Příroda na Zemi - Poznej a chraň" 

 „Měsíc pro planetu Zemi - Den Země“ v Turnově - proběhla řada akcí pro předškolní i školní mládež, 
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seniory, úklid města 11. - 15. dubna 

 Evropská noc pro netopýry - ve spolupráci s ČESON 20. srpna na Valdštejně 

– proběhl 3. ročník akce „Na kolo jen s přilbou“ 

– 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.) - podrobnosti jsou uvedeny v kapitole I. Průvodce rokem 

2011   

 soutěž Rozkvetlý Turnov 2011 

 přednáška Podivuhodné stromy RNDr. Hruškové v rámci Večerů Na Sboře 

1. listopadu  

 

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

Statistika živností v Turnově 

Je potěšující, že se v roce 2011 neklesl počet podnikatelů, naopak - jejich počet se oproti roku 2010  zvýšil  o  

132  na  6 956, počet živností  se  zvýšil o 375  na 9 742 ! 

Počet zrušených živnostenských oprávnění na vlastní žádost se oproti roku 2010 zvýšil  o 18 na 132, o 

přerušení živností požádalo o  76 podnikatelů méně, tj. 864 a o obnovení živností požádalo o 43 podnikatelů 

více než v roce 2010, tj. 268. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u živnosti volné o 175, dále o 81 u živnosti 

řemeslné, 110 u vázané a  9 u koncesované.  

Srovnávací tabulka za posledních 5 let: 

 

Počet podnikatelů Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

Celkem podnikatelů 6323 6461 6632 6824 6956 

Celkem živností 11612 8676 8969 9367 9742 

 

Ostatní 

Od září 2005 zajišťují pracovnice odboru zveřejňování informací a zajímavostí ve vývěskách Města. V roce 

2011 jich bylo šest - 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 2011 se počet pracovníků mírně snížil, celkem nastoupilo 6 zaměstnanců a pracovní poměr 

ukončilo 12 zaměstnanců. 

b) Výběrové řízení   

Uskutečnilo se celkem 6 výběrových řízení, do nichž se přihlásilo 105 zájemců: 

OD, agenda přestupkového řízení – červen, zúčastnilo se 13, vybrána Bc. Zuzana Nejedlová 

OS, agenda základních registrů – červen, zúčastnilo se 28, vybrána Vladislava Skálová 
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OCR, referent infocentra – červenec, zúčastnilo se 14, vybrána Aneta Cejnarová 

OS, agenda základních registrů – říjen, zúčastnilo se 36, vybrána Kateřina Vráblová 

OSM, stavební technik Maškova zahrada – prosinec, zúčastnilo se 6, nikdo nebyl vybrán 

OŽP, referent na odpady – prosinec, zúčastnilo se 8, vybrán Ing. Milan Sehnal - nástup 4. 1. 2012 

c) Vzdělávání: 

- průběžných dalších školení KT zajistil celkem 142 a celková uhrazená částka byla cca 142,6 tis. Kč. Z toho 

7 školení v hodnotě 24 tis. Kč bylo hrazeno z dotace. 

- ZOZ absolvovala v roce 2011 pouze 1 zaměstnankyně, a to na matriku, kde není finanční úhrada 

- vstupní vzdělávání absolvovali 2 pracovníci celkem za 1.000,- Kč 

 

Agenda KT 

a) Probační a mediační služba Semily 

V roce 2011 byly evidovány 4 osoby na výkon trestu obecně prospěšných prací, z toho 3 osoby výkon trestu 

splnili, 1 ho dokončí v 1. čtvrtletí 2012. 

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 2011 stoupl počet osob vykonávajících službu pro město z 15 na 22, od 

prosince dokonce na 25 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 V roce 2011 bylo pořízeno hardwarové vybavení v hodnotě 806,5 tis. korun včetně licencí do nových 

strojů. Největší položku činí 42 osobních stolních počítačů za 508 tis. Kč 

ˉ V rámci software byl pořízen nový program na docházku (Vema), modul pro program ASPI a cca 150 

antivirových licencí ESET 

ˉ Za rok 2011 vzrostl zájem o služby CzechPOINT,  stejně jako o přeposílání písemností přes datovou 

schránku (6 664 písemností) 

ˉ Byl dodavatelsky realizován projekt "Vnitřní integrace úřadu" 

 

Podatelna 

V roce 2011 bylo přijato celkem 24089 písemností (evidovaných v programu Athena) a odesláno 49520  

zásilek. Dále bylo vnitřní poštou odbaveno 255 písemností. 

Pracoviště CZECH POINT bylo hojně využíváno, v roce 2010 bylo poskytnuto 1.166 výpisů 

Na úřední desku bylo vyvěšeno 578 dokumentů s vytvořením 127 odpovědí. Dále podatelna poskytovala 
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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  

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 2011 

– V roce 2011 bylo zahájeno 1597 správních řízení a rozhodnuto bylo ve 1490 případech podání 

– Bylo vydáno 101 územních rozhodnutí, 50 spojených územních a stavebních řízení a  254 územních 

souhlasů 

– Bylo vydáno 244 stavebních povolení a ohlášení  na stavby v orientační hodnotě 1165 mil Kč.  Ve 

statistice se promítají především velké stavby nad 50 mil Kč,  např. stavba logistické  haly VGP CZ I.a.s. 

(100 mil Kč),  stavba transformovny v Přepeřích (ČEZ, Distribuce ,  250 mil Kč ), stavba kompostárny a 

sběrného dvora na Vesecku ( Město Turnov, 50 mil Kč )  a regenerace sídliště „ U Nádraží“ ( Město Turnov, 

48 mil. Kč).  

– Pro novou bytovou výstavbu bylo vydáno 64 povolení a ohlášení, vznikne 64 nových bytových jednotek  

v celkové hodnotě cca 213 mil. Kč, dále bylo vydáno 6 povolení změn stávajících staveb pro bydlení 

(nástavby, vestavby), zrušeny byly 2 byty 

– Bylo přiděleno 14 nových čísel popisných pro rodinné domy, 2 na ostatní stavby, 1 pro bytový dům, 5 

evidenčních čísel, 5 čísel popisných bylo zrušeno 

– Pro nebytovou výstavbu bylo vydáno 7 stavebních povolení v orientační hodnotě staveb 146 mil. Kč  

– Pro technické stavby (inženýrské sítě apod.) bylo vydáno 93 stavebních povolení v hodnotě 482 milionů 

a na jejich rekonstrukce 31  stavebních povolení v hodnotě 160 milionů Kč 

– Největší akce, povolené ve městě v roce 2011 (nad 10 mil. Kč):   

rekonstrukce  objektů čp.1660– Dioptra a.s.  – zateplení obvodového pláště a střechy, výměna fasádních 

výplní , výměna vnitřních instalací  (160 mil Kč),  novostavba pro péči o duševně nemocné a zdravotně 

postižené osoby ( Fokus Turnov o.s., 19  mil Kč),  přístavba skladovací haly  na Vesecku ( HELIOS – OKNA, 

29 mil Kč ), stavební úpravy 1.NP na laboratoře Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR ( 16mil Kč, 

Dioptra a.s. ), stavební úpravy a přístavby Pivovar Rohozec ( 20 mil Kč),logistická hala na Vesecku  ( VGP 
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CZ I. a.s. , 10 mil Kč), skladová hala a zpevněné plochy Pivovar Rohozec a.s.( 25 mil Kč) , přístavba a 

nástavba výzkumného centra v ul. Palackého 175 (CRYTUR spol. s.r.o.,  15 mil Kč), logistická hala I. etapa  - 

Vesecko – KAMAX s.r.o. ( 180 mil. Kč ) 

– V sousedních obcích bylo povoleno  například:  

 veřejné osvětlení  v Jiráskově ul. v Rovensku pod Troskami,  vývojové centrum VK Final ve Čtveříně), 

výstavba a rozšíření  areálu Tomovy parky,s.r.o.,  v Karlovicích – Radvanovicích ( 9 mil. Kč), stavební úpravy 

oranžerie v areálu zámku Sychrov ( Národní památkový ústav), zařízení na kontrolu měření rychlosti na Malé 

Skále ( CZECH RADAR a.s.), udržovací práce na hradě Rotštejn,  Greenways Jizera - z Turnova na 

Rakousy,  Malou Skálu a Líšný ( Sdružení Český ráj,  40 mil Kč), podniková čerpací stanice firmy VVISS, 

a.s.,  v Žernově (0,95 mil Kč), zajištění skalního masivu u kaple  - Malá Skála, Vranov ( Obec Malá Skála , 6 

mil. Kč), stavební úpravy skladovacího objektu v Žernově ( VISS a.s., 3,5 mil Kč), ochranné zastřešení 

schodiště k věži Baba na Troskách, posklizňový skladovací objekt v Žernově  ( ing.Jiří Mazánek , 5 mil Kč), 

plynofikace obce Karlovice – Roudný  ( 5,5 mil Kč),  plynofikace obce Karlovice ( Obec Karlovice,  7,5 mil 

Kč), stavební úpravy SZ věže Arturova hradu v areálu zámku Sychrov, stavební úpravy hospodářské budovy 

na rychlé občerstvení, stavební úpravy zemědělského objektu Ondříkovice  ( 1.EVP, s.r.o., 4,2 mil Kč)  

 

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 2011 měla městská policie 16 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 je každý strážník povinen jednou za tři roky zkoušku v rámci obnovení osvědčení o způsobilosti, 

letos ji složilo 5 strážníků, z toho 3 na výbornou. 

 

Statistika činnosti Městské policie: 
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Vzrostl počet žádostí o radu a pomoc, v roce 2011 jich bylo průměrně 598 na jednoho strážníka, zatímco 

před 5 lety pouze 37. 

Počet přestupků projednaných v blokovém řízení stoupl ve všech oblastech, částečně i nepřehlednou 

dopravní situací v souvislosti s velkými stavbami (Čistá Jizera, dopravní terminál). V roce 2011 bylo řešeno 

5.220 přestupků, čímž se Turnov řadí na 5. místo v republice v přepočtu na počet obyvatel. 

V roce 2011 byla vytvořena funkce manažera prevence kriminality, v jejím rámci byla rozšířena přednášková 

činnost na školách, v domech pro seniory a provedena řada dalších akcí ( Na kole jen s přilbou, Městská 

policie handicapovaným, Návykové látky, alkohol, kouření atd.) 

 

Vybavenost Městské policie, kamerový systém 

Ve sledovaném roce byla policie vybavena dvěma vozidly. Každý strážník měl prostředky osobní ochrany,  

krátkou střelnou zbraň, diodovou svítilnu. Při práci v terénu bylo využíváno radiotechnické vybavení. 

V Turnově byla  instalována další kamera, a to ve Dvořákově ulici a na náměstí B. J. Horáčka. Celkem mělo 

město k dispozici deset 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 

10. Dvořákova ulice 

Další investiční prostředky byly využity ke stavebním úpravám nové služebny v domě čp. 466, kam se 

chystalo přestěhování z nevyhovujících prostor v roce 2012. 
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IV. 

VÝBĚR Z JEDNÁNÍ  

RADY MĚSTA  

A ZASTUPITELSTVA MĚSTA  

V ROCE 2011 
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Z jednání rady města 10. ledna 2011 
 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 financování Technických služeb Turnov, s.r.o., - dotační programy, odpadové hospodářství 

 dopravní problematika 

 školství - změny ve středních školách zřízených Libereckým krajem 

 rozpočet na rok 2011 

Rada města schválila: 

* v působnosti valné hromady TST, s.r.o. žádost o dotaci a) na nákup úklidového vozidla z programu  

Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí, b) vozidlo na sběr separovaných odpadů z programu Zkvalitnění 

nakládání s odpady a doplatek z městského rozpočtu ve výši 10% 

Rada města uložila: 

* finančnímu odboru dopracovat návrh rozpočtu na rok 2011 a předložit ho do ZM 

Rada města vzala na vědomí: 

* informace o projektu v oblasti nakládání s odpady 

* materiál Libereckého kraje „Návrh změn ve středních školách zřizovaných Libereckým krajem“. V této 

souvislosti vyjádřilo Město nesouhlas s převedením následujících učebních oborů mimo Turnov:  

   - zlatník a klenotník 

- jemný mechanik (optik) 

- snížením kapacity oboru kuchař - číšník 

* informace o situaci v Panochově nemocnici 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 27. LEDNA 2011 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 rekonstrukce Havlíčkova náměstí, Mariánského náměstí a ulice 28. října  

Rada města zrušila výše uvedené výběrové řízení a uložila VHS vypsat nové VŘ na rekonstrukci ulice 28. 

října 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 27. LEDNA 2011 
 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 Rozpočet na rok 2011 

 digitalizace kina 

 Čistá Jizera 

 školství - změny ve středních školách zřízených Libereckým krajem 

Zastupitelstvo města schválilo: 

* rozpočet na rok 2011 v příjmové části ve výši 448 638 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 495 549 tis. Kč a 
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financování ve výši 46 911 tis. Kč  

* záměr digitalizace kina s umístěním v malém sále Střelnice 

* prodej bytových jednotek v Bezručově ulici, čp. 1396, 1397 a 1398 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

* stav prací na projektu Čistá Jizera a přípravu rekonstrukce ulic v souvislosti s ním 

* materiál Libereckého kraje „Návrh změn ve středních školách zřizovaných Libereckým krajem“ 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 7. ÚNORA 2011 
 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 digitalizace kina KCT 

 Panochova nemocnice - porodnice 

 městská zeleň 

Rada města schválila a pověřila: 

* ve funkci valné hromady Kulturního centra Turnov, s. r. o., pověřuje jednatele společnosti přípravou 

projektu digitalizace kina v prostoru malého sálu KC Střelnice a zadávacích podmínek pro výběrové řízení na 

realizaci této akce včetně návrhu způsobu financování 

*  vypsání výběrových řízení na akce Obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových 

sadech  a Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ v Turnově 

* vyhlášení výběrových řízení na akce spojené s organizačními toky úřadu  

Rada města vzala na vědomí a uložila: 

* informace o personální situaci v zajištění provozu porodnice po 1. březnu 2011, zvláště pak prohlášení 

lékařů gynekologicko - porodnického oddělení, což neumožní provoz tohoto oddělení v části porodnice po 

tomto datu a uložila jednateli PNT zajistit provoz lůžkového oddělení gynekologie, gynekologických 

ambulancí, dětské ústavní pohotovostní služby (ÚPS), ambulance akutní péče (AAP) a dětských odborných 

ambulancí  

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 24. ÚNORA 2011 
 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 výroční zprávy Policie ČR a Městské policie Turnov 

 Panochova nemocnice 

 městská zeleň 

 povodňová ochrana 

 rozdělení Kulturního fondu 

Zastupitelstvo města schválilo: 

* projekt  Povodňový plán a varovné systémy na Turnovsku a podání žádosti o dotaci z operačního 

programu životního prostředí  

* rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity z Kulturního fondu Města Turnova ve výši 800 tis. Kč 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 
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* výroční zprávy Policie ČR a Městské policie Turnov 

* projekt zeleně v ulici 5. května 

Zastupitelstvo města uložilo: 

* jednateli Panochovy nemocnice, s.r.o., zajistit provoz kompletního gynekologicko - porodnického oddělení 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 7. BŘEZNA 2011 
 
Hlavní témata, která byla projednána: 

 dopravní situace - bezpečnost chodců 

 Panochova nemocnice 

 životní prostředí - rozpis akcí na rok 2011 

 hodnocení příspěvkových organizací 

Rada města schválila: 

* záměr dopravních opatření v ulici Husova a Žižkova a na nám. Českého ráje - doporučila k jednání ZM 

* uložila jednateli PNT, s.r.o., zachovat kompletní chod nemocnice včetně gynekologicko - porodnického 

oddělení 

* finanční plány společností vlastněných Městem (KCT, TST, Panochovy nemocnice, Nempry, Městské 

policie)  

* vypsání výběrových řízení na projekty Obnova zeleně u základních a mateřských škol a Obnova 

vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech 

Rada města vzala na vědomí: 

* zprávu o ukončení realizace radiové digitální sítě pro městskou policii 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 31. BŘEZNA 2011 
 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 Integrovaný dopravní terminál 

 rozdělení financí na památky 

 rozdělení Fondu na podporu sociální oblasti 

 rozdělení Fondu na volnočasové aktivity 

Zastupitelstvo města schválilo: 

*  dodatek se smlouvě o partnerství s ČD v rámci spolupráce na dopravním terminálu 

* rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPZ na rok 2011 ve výši 1,1 mil. Kč - rekonstrukce 

domu U Bažanta čp. 70 

* rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova v celkové výši 700 

tis. korun 

* rozdělení finančních prostředků na volnočasové aktivity v celkové výši 97,5 tis. korun 

Zastupitelstvo města navrhlo: 

* ministerstvu kultury rozšíření městské památkové zóny   
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 11. DUBNA 2011 
 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 výroční zprávy  Městské sportovní Turnov, s.r.o., a Valdštejna , p.o. 

 Maškova zahrada 

 záměry prodeje majetku 

 problematika školství 

 digitalizace kina 

 organizační záležitosti Panochovy nemocnice 

Rada města schválila: 

*  výroční zprávu a účetní závěrku společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. 

* záměr prodeje pozemků v k.ú. Malý Rohozec a v Luční ulici 

* uskutečnění dotazníkového šetření v základních školách 

* návrh řešení digitalizace kina v malém sále Střelnice 

Rada města vzala na vědomí: 

* zprávu o stavební činnosti na hradě Valdštejn 

* marketingový plán a plán akcí na hradě Valdštejn 

* novou koncepci využití areálu Maškovy zahrady 

* zprávu o havarijním stavu objektu čp. 323 - Waldorfská mateřská škola, a uložila OSM vypracovat odhad 

nákladů na vybudování nového objektu 

* zprávu jednatele Panochovy nemocnice  a uložila minimalizovat ztráty vzniklé nevyužíváním porodnického 

oddělení 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 28. DUBNA 2011 
 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 projekt Maškovy zahrady 

 revitalizace údolí Stebénky - odkup pozemků 

 páteční trhy v Turnově 

Zastupitelstvo města schválilo: 

* nový koncept řešení areálu Maškovy zahrady a uložilo zpracování projektové dokumentace 

* odkup lesních pozemků v souvislosti s projektem revitalizace údolí Stebénky 

* prodej bytových jednotek v čp. 520 v Žižkově ulici 

* přemístění pátečních trhů z náměstí Českého ráje na centrální parkoviště Na Lukách, a to od 6.5.2011 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 16. KVĚTNA 2011 
 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 sociální záležitosti - Zdravotně sociální služby, Dětské centrum 
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 výroční zprávy městských společností Technické služby Turnov, Kulturní centrum Turnov, Panochova 

nemocnice a Nempra 

 investiční priority Města 

 fotbalová tribuna 

Rada města schválila: 

* změnu kritérií pro umístění žadatelů do bytu se zvláštním určením (pečovatelské domy, domov důchodců) 

* zprávy o hospodaření společností Technické služby Turnov, Kulturní centrum Turnov, Panochova 

nemocnice a Nempra  

* vypsání výběrového řízení na digitalizaci kina 

* navržený plán investičních priorit a uložila tajemníkovi předložit ho ZM 

* záměr zpracování aktualizace Akčního plánu města Turnova 

Rada města vzala na vědomí: 

* výroční zprávy  Zdravotně sociálních služeb Turnov a Dětského centra Turnov 

* výroční zprávy společností Technické služby Turnov, Kulturní centrum Turnov, Panochova nemocnice a 

Nempra 

* aktuální informaci o situaci na gynekologické ambulanci a lůžkovém oddělení 

* projednala návrh prohlášení dřevěné fotbalové tribuny za kulturní památku a uložila OSM a SÚ zpracovat 

příslušnou dokumentaci 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 24. KVĚTNA 2011 
 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 Cena obce a čestné občanství - pravidla udělování 

 rozdělení příspěvků sportovním organizacím 

 rozdělení příspěvků na volnočasové aktivity 

Zastupitelstvo města schválilo: 

* schvaluje úpravu pravidel pro udělování ceny obce a čestného občanství a jmenování nové hodnotící 

komise ve složení: PhDr, Hana Maierová, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Zdeněk Romany, Tomáš Hudec, Ivan 

Kunetka, doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc.  

* finanční příspěvky na sportovní aktivity z položky rozpočtu "Tělovýchovná činnost - příspěvky sportovním 

organizacím" v celkové výši 5 000 tis. Kč 

* navýšení příspěvku na Memoriál Ludvíka Daňka o 100 tisíc korun 

* finanční příspěvky na volnočasové aktivity ve výši 15 tisíc korun  

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 6. ČERVNA 2011 
 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 Informační strategie Města Turnova 

 Čistá Jizera - průběh akce 

 waldorfská mateřská škola 
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 návštěvnické centrum Dolánky 

Rada města vzala na vědomí: 

* informace o možnosti profesionálního zpracování komunikační strategie Města, a to i ve vztahu k projektům 

MA 21, Zdravé město a dalším 

* informace o postupu prací na projektu Čistá Jizera a doporučila ZM navýšení příspěvku 

Vodohospodářským stavbách Turnov 

* informace o možnostech výstavby waldorfské mateřské školy 

* zprávu o stavu realizace dopravního terminálu 

* a souhlasí s podáním žádosti na projekt "Dům přírody Českého ráje" v Dolánkách 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 23. ČERVNA 2011 
 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 vícenáklady na dopravní terminál 

 výběrové řízení na veřejné osvětlení Dolánky 

 výběrové řízení na nákup hasičského vozu  

Rada města schválila: 

* vypsání výše uvedených výběrových řízení 

Rada města vzala na vědomí 

*  zprávu o předpokládaných vícenákladech na realizaci dopravního terminálu 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 23. ČERVNA 2011 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 investiční priority Města Turnova 

 Maškova zahrada 

 závěrečný účet Města za rok 2009 

 rozpočtové změna, pohledávky 

 obecně závazná vyhláška o odpadech 

 projekt Dům přírody Českého ráje 

Zastupitelstvo města schválilo: 

* investiční priority Města Turnova na období 2012 - 2015 - podrobnosti jsou uvedeny v kapitole I. - Průběh 

roku 2011 

* zpracování studie sportovního areálu Maškova zahrada a vzalo na vědomí finanční analýzu do r. 2015 

* celoroční hospodaření Města Turnov za rok 2010, a to bez výhrad 

* schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2011 v příjmové části s navýšením 13 520 tis. Kč, ve výdajové 

části s navýšením 13 530 tis. Kč a financováním o 10 tis. Kč   

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

* přehled pohledávek k 31.12.2010, a to ve výši cca 28,4 mil. Kč 
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 18. - 20. ČERVENCE 2011 

K jednání se uskutečnily dva dodatky 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 památková péče - příspěvky na opravu objektů v MPZ 

 projekty životního prostředí 

 regenerace sídliště u nádraží 

 dopravní terminál 

Rada města schválila: 

* zhotovitele stavby Regenerace panelového sídliště u nádraží - firma Silnice Jičín 

* zhotovitele doplňkových prací při dopravním terminálu - firma STRABAG, a.s. 

* a doporučila ZM ke schválení Pravidla pro poskytování příspěvku na opravu objektů v městské památkové 

zóně a historicky cenných objektů 

* plánovací smlouvu na výstavbu nového areálu firmy Kamax, s.r.o. 

Rada města vzala na vědomí: 

* informaci o výstavbě nového objektu waldorfské mateřské školy 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 15. SRPNA 2011 
 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 rekonstrukce ulic Markova a 28. října 

 budova Bia Ráj 

 prodej domů čp. 67 a 68 

 Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 

 Návštěvnické centrum Dolánky 

Rada města schválila: 

* projednala návrh rekonstrukce ulice 28. října a doporučila ZM ke schválení 

* projednala situaci ohledně budovy Bia Ráj, uložila příslušné právní kroky a doporučila ZM schválit záměr 

prodeje budovy 

* doporučila ZM schválit záměr prodeje domů čp. 67 a 68 ve Skálově ulici (Městská policie a odbor 

přestupkového řízení přemístěny do budovy čp. 466) 

* projednala návrh Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a schválila připomínky ve znění:  

1. Město požaduje vymezení územní rezervy pro koridor kapacitní silnice  R 35 dle varianty 2. návrhu 

konceptu nového územního plánu Turnova, to jest dle platného územního plánu a v parametrech rychlostní 

silnice jako dvoupruh 

2. Město požaduje zapracování vymezení koridoru pro obchvat silnice II/283 ve směru Turnov - 

Valdštejnsko - Chloumek - Bělá dle schváleného dokumentu Optimalizace obchvatů měst v Libereckém 

kraji 

Rada města vzala na vědomí: 

* informace o projektu rekonstrukce Markovy ulice a uložila OSM zajistit odkup nemovitostí 
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* informace o stavu projektu Dům přírody Českého ráje v Dolánkách 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 1. ZÁŘÍ 2011 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 rekonstrukce ulice Lidická 

Rada města schválila: 

* zadání zakázky rekonstrukce chodníků v ul. Lidické Technickým službám Turnov, s.r.o., hodnota díla 1 270 

tis. Kč + DPH 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 1. ZÁŘÍ 2011 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 rekonstrukce ulice 28. října 

 Maškova zahrada  

 obnova Nového paláce na Valdštejně 

 Zásady územního rozvoje Libereckého kraje - R 35 

 Návštěvnické centrum Dolánky 

 petice občanů 

Zastupitelstvo města schválilo: 

* návrh řešení rekonstrukce ulice 28. října ( řešení šíře jízdních pruhů, zpomalovacích prvků...) 

* po projednání architektonické studie Maškovy zahrady firmou BFB studio Praha 

* realizaci akce Hrad Valdštejn - Obnova Nového paláce na III. skalním bloku včetně zpevnění skalního 

podloží 

* další postup v záměru vybudování Domu přírody Českého ráje v Dolánkách s pomocí dotace z operačního 

programu životního prostředí 

Zastupitelstvo města nesouhlasilo:  

* se záměrem trasování rychlostní silnice R 35 přes území města Turnova 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

* petici občanů z Nádražní ulice a uložilo vedení města obrátiti se na Liberecký kraj se žádostí o obnovu 

povrchu komunikace 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 12. ZÁŘÍ 2011 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 Sportovní areál Maškova zahrada 

 Waldorfská mateřská škola 

 rozpočtové opatření č. 2 

 Fond na opravu objektů v městské památkové zóně a architektonicky cenných objektů na území města 

Turnova 

 udělení ceny obce za rok 2010 
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Rada města schválila: 

* cenu tepelné energie pro období 9/2011 - 8/2012 ve výši 559,- Kč/gigajoul bez DPH 

* a doporučila ZM odkup domu čp. 7 v Markově ulici v rámci řešení rekonstrukce a dopravy v této lokalitě 

* a doporučila ZM schválit výstavbu nového objektu  waldorfské mateřské školy 

Rada města uložila: 

* vedení Panochovy nemocnice předložit ZM návrh na další provozování dětských ambulancí 

Rada města vzala na vědomí: 

* informace o výhledu financování Panochovy nemocnice v roce 2012 

* petici občanů z ul. Kosmonautů 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 29. ZÁŘÍ 2011 

Hlavní téma, které bylo projednáno: 

 školící aktivity 

Rada města schválila: 

* vypsání výběrového řízení na školící aktivity - vzdělávání MÚ Turnov 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 29. ZÁŘÍ 2011 

Hlavní témata, která byly projednána: 

 Sportovní areál Maškova zahrada 

 Waldorfská mateřská škola 

 rozpočtové opatření č. 2 

 Fond na opravu objektů v městské památkové zóně a architektonicky cenných objektů na území města 

Turnova 

 udělení ceny obce za rok 2010 

  rozdělení Fondu pro podporu sociální oblasti 

Zastupitelstvo města schválilo: 

* architektonickou studii sportovního areálu Maškova zahrada ve variantě 2 (kapacita zimního stadionu 346 

míst) a souhlasí s etapizací výstavby následovně: 

- r. 2013 - 2014 - výstavba koupaliště 

- r. 2015 - 2017 - výstavba zimního stadionu 

*  demolici původního objektu waldorfské mateřské školy a výstavbu nového objektu 

*  rozpočtové opatření č. 2 tak, že příjmová část se snížila o 24. 468 tis. Kč a navýšila se výdajová část o 

5.965 tis. Kč. Financování tudíž vyšlo ve výši 77.354 tis. Kč 

* udělení ceny obce panu Jiřímu Urbanovi a čestné občanství neudělilo 

* rozdělení Fondu pro podporu sociální oblasti ve výši 250 tis. korun 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 10. ŘÍJNA 2011 

Hlavní témata, která byla projednána: 
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 Maškova zahrada 

 fotbalový areál 

 koncepce a financování sportu  

 rekonstrukce zeleně v ulicích 5. května a Zborovská 

Rada města schválila: 

* nejvhodnější nabídku na realizaci projektu rekonstrukce zeleně v ulicích 5. května a Zborovská - firmu 

CENTRA, a.s., Plzeň 

Rada města souhlasila a uložila: 

* po projednání variant Maškovy zahrady se zpracováním projektové dokumentace firmou BFB studio Praha 

* se zadáním projektové studie řešení waldorfské mateřské školy 

* po projednání návrhu koncepce sportu zapracovat připomínky RM 

Rada města vzala na vědomí: 

* zprávu o stavu zařízení fotbalového stadionu a uložila OSM zajistit přípravu rekonstrukce tribuny a stupňů 

pod ní včetně vybavení 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 25.ŘÍJNA 2011 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 rekonstrukce ul. Zborovská 

Rada města schválila: 

* opravu a prodloužení ulic Zborovská a Károvsko firmou Strabag v hodnotě díla 569.757,- Kč 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 25. ŘÍJNA 2011 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 projekt Podnikatelský inkubátor 

 Národní síť Zdravých měst 

 rozdělení 2. kola příspěvků z kulturního fondu 

Zastupitelstvo města schválilo: 

* dohodu o zrušení závazků, vyplývajících ze smlouvy s Libereckým krajem, která se týká zrušení projektu 

Podnikatelský inkubátor z r. 2009 

* členství města v síti Zdravých měst a deklaraci Projekt Turnov - Zdravé město a místní agenda 21 

* pracovní skupinu pro  Projekt Turnov - Zdravé město a místní agenda 21  (zodpovědný politik - starostka 

PhDr. Hana Maierová, koordinátor projektu - Kateřina Doubravová, dále dle zápisu) 

* rozdělení 2. kola příspěvků z Kulturního fondu ve výši 36 tis. korun 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 7. LISTOPADU 2011 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 Městská knihovna Antonína Marka 

 plán zimní údržby 
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 rekonstrukce domu s pečovatelskou službou na Výšince 

 smlouvy na projekt Maškovy zahrady 

 koncepce a financování sportu, Sportovní fond 

Jednání se konalo v budově MKAMT, rada se seznámila s krátkodobými i dlouhodobými potřebami městské 

knihovny. 

Rada města schválila: 

* plán zimní údržby pro rok 2011 -12 

* vypsání výběrového řízení na projekt Výměna oken, balkónových sestav a zateplení budovy DPS, 

Granátová 1897 

* uzavření smlouvy o dílo na projekt Maškovy zahrady s BFB studiem Praha a jmenovala komisi pro 

zpracování této projektové dokumentace  

Rada města souhlasila : 

* s koncepcí sportu včetně rozpočtových pravidel a zřízením Sportovního fondu a doporučila vše ke 

schválení ZM 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 9. LISTOPADU 2011 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 rekonstrukce panelového sídliště U Nádraží 

Rada města schválila: 

* zpracovatele prováděcí dokumentace II. etapy projektu - firmu Projektservis Jičín, s.r.o. 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 24. LISTOPADU 2011 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele školících aktivit 

Rada města schválila: 

* firmu Ing. Martynek Radim, Brno, jako dodavatele školících aktivit 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 24. LISTOPADU 2011 

Hlavní témata, která byly projednána: 

 akce Čistá Jizera 

 koncepce a pravidla financování sportu 

 projekt hvězdárna 

 uctění památky B. J. Horáčka 

 rozdělení příspěvků na volnočasové aktivity 

Zastupitelstvo města schválilo: 

* závěrečnou zprávu předsedy VHS o projektu Čistá Jizera a zprávu OSM o financování staveb souvisejících 

s projektem Čistá Jizera 

* Koncepci sportu včetně pravidel rozdělování finančních příspěvků 
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* založení Sportovního fondu a jeho statut 

* rozdělení příspěvků na volnočasové aktivity ve výši 5 tis. Kč 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

* informaci o projektovém záměru obnovy hvězdárny v Turnově se saským partnerem (podpora z grantu Cíl - 

Ziel 2) 

Zastupitelstvo města souhlasilo: 

 * se záměrem uctění památky B. J. Horáčka u příležitosti 10. výročí úmrtí v roce 2012 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 5. PROSINCE 2011 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 návrh rozpočtu 2012 

 projekt na waldorfskou mateřskou školu 

 řešení Havlíčkova a Mariánského náměstí 

 hrad Valdštejn - zástup ředitelky 

 zajišťování informací pro občany - média 2012 

 veřejná doprava včetně ceníku 

 Městská teplárenská Turnov, s.r.o. 

Rada města schválila: 

* výsledek Výběrového řízení na rekonstrukci DPS Výšinka - firma KOBLA, s.r.o., hodnota díla 836.135,- Kč 

* nařízení města č.5/11 o maximálních cenách ve veřejné dopravě takto: 

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 

 

* ve funkci valné hromady MTT, s.r.o., výroční zprávu organizace, závěr auditu a vypořádání zisku 

Rada města vzala na vědomí: 

* návrh rozpočtu a uložila doplnit ho o připomínky členů rady a výsledky hospodaření r. 2011 

* návrh projektu na objekt  waldorfské mateřské školy 

* zpracované řešení Havlíčkova a Mariánského náměstí, uložila projednat ho s dopravním odborem a 

předložit ke schválení ZM 

Rada města projednala a uložila: 

* předložené možnosti rozšíření informací občanům a uložila starostce města: 

   - projednat s jednatelem KCT náměty k vydávání Hlasů a ohlasů Turnovska 

  - vedení města i všem zaměstnancům spolupracovat na zajišťování informací z rámci projektů Zdravé 

město a Agenda 21 

Rada města jmenovala: 
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* Bc. Elišku Krejčovou jako zástup za ředitelku organizace Hrad Valdštejn Andreu Jurášovou po dobu 

mateřské dovolené 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 15. PROSINCE 2011 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 výběrové řízení na rekonstrukci zeleně na sídlištích v Turnově 

Rada města schválila: 

* dodavatelem na realizaci projektu rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově firmu Ing. Josef Souček, 

Neveklov, cena díla 134.400,- Kč. 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. PROSINCE 2011 
 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 Panochova nemocnice Turnov 

 rozpočtové opatření č. 3 

 rozpočtové provizorium 2012 

 Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu  

 obecně závazná vyhláška o regulaci provozu loterií a veřejné produkci hudby  

 odměny medailistům 

Zastupitelstvo města schválilo: 

*  strategické cíle společnosti Panochova nemocnice Turnov  

*  rozpočtové opatření č. 2 tak, že příjmová část se zvýšila o 5. 667 tis. Kč a snížila se výdajová část o 9.373 

tis. Kč. Financování tudíž vyšlo ve výši 73.648 tis. Kč 

* pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012 

* obecně závaznou vyhlášku č. 06/2011 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her 

* obecně závaznou vyhlášku č. 04/2011 o podmínkách pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných 

podniků (veřejné produkce hudby) v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku ("hluková vyhláška") 

*  změnu pravidel pro odměňování  medailistů z MS a ME 

*  odměny medailistů z MS a ME za rok 2010 ve výši 71.000,- Kč 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

*  zprávu o využití prostředků z Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu: 

 

 

 
Tabulka příjmů a čerpání finančních prostředků  

 
B Y T O V Ý  F O N D - 2011 
 
 
 
  

počáteční stav k 1.1.2011  295 576,00  

mimořádný příděl fondu  5 000 000,00  
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příděl fondu 50% z nájemného  4 110 000,00  

dary z obcí  200 000,00  

součet příjmů  9 605 576,00  

soupis realizovaných prací ve fondu od 11/2010 do 7.12.2011  

Investice „Okna DPS Granátová 1897"  

smlouva o dílo KOBLA s.r.o. Pečky  2 641 624,00  

TDI Ing. Suchý  24 637,00  

Výběrové řízení zpracování  60 000,00  

Azbest likvidace  29 244,00  

nové vestavěné skříně v souvislosti s výměnou oken  185 922,00  

součet k 7.12.2011  2 941 427,00  

Ostatní výdaje  

mzdy a odvody z mezd za domovníky  90 000,00  

Kapitálový výdaj  

Vyhřívání okapů penziony Žižkova ulice  134 600,00  

běžné výdaje (opravy, havárie, údržba)  

nové vybavení bytů (kamna, bojlery, kotle..)  163 000,00  

revize  60 000,00  

úpravy elektro (rekonstrukce stávajícího stavu)  113 000,00  

Náklady na úpravnu vody Penziony  65 000,00  

Výměna uzavír. ventilů stoupaček Penziony  99 000,00  

úpravy bytů pro nové nájemníky  183 000,00  

výměna stoupaček havárie (byty)  120 000,00  

opravy střech, střešních oken  48 000,00  

ostatní drobné opravy, údržba, havárie  2 261 262,00  

Celkem výdaje  6 278 289,00  

V prosinci 2011 a v roce 2012 bude doplacena zbývající část za 
výměnu oken a balkónových sestav DPS Granátová 1897 - 
KOBLA, s.r.o. , Pečky  

 
4 282 741,00  

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 30. PROSINCE 2011 

Hlavní témata, která byla projednána: 

 rozpočtové změny č. 4/2011 

Rada města schválila: 
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*  na základě delegované pravomoci dle usnesení ZM č.97/2008  rozpočtové opatření č. 4 na rok 2011 v 

příjmové části ve výši 432.208 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 505.856 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET  

A HOSPODAŘENÍ MĚSTA 

V ROCE 2011 
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Rozpočet města a jeho plnění za rok 2011 

 

► Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 27. ledna 2011.  Rozpočet  předpokládal příjmy ve 

výši 448.638 tisíc korun, běžné výdaje byly plánovány ve výši 338.931 tisíc korun a kapitálové výdaje 

156.618 tis, celkem tedy výdaje 495.549 tis. Kč.  Z toho vychází financování ve výši 46.911 tisíc korun.  

Daňové příjmy předpokládá rozpočet ve výši 175 mil. Kč, která odpovídá zhruba loňskému plánu (skutečnost 

byla o 6 mil. vyšší), nedaňové příjmy z pronájmů majetku cca ve výši 55 mil. Kč, kapitálové příjmy např. z 

prodeje majetku 21 mil. Kč, ostatní tvořily transfery státních dávek a dotací a úvěrové prostředky z minulých 

let. Ve výdajové části bylo počítáno zejména s investičními náklady ve výši 157 mil. Kč (40 mil. korun na akci 

Čistá Jizera, dále na dopravní terminál, realizace úspor energií MŠ Jana Palacha, Domov Pohoda, DPS 

Výšinka a další projekty).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. 2011 činily 429.536.162,65 Kč, tj. o 2.672.479,35 Kč méně než bylo rozpočtováno.  

Příjmy daňové činily 168.030.775,87 Kč, tj. oproti rozpočtu 167.723.680,00 Kč byly vyšší o 307.095,87 Kč, a 

to především vyššími daňovými příjmy od právnických osob.  

Nedaňové příjmy činily 57.549.566,08 Kč, tj. oproti rozpočtu 57.312.974,00 Kč byly vyšší o 236.592,08 Kč, a 

to především vyššími příjmy z prodeje ornice. 

Kapitálové příjmy činily 21.993.807,00 Kč, tj. oproti rozpočtu 24.110.000,00 Kč, byly tedy nižší o 

2.116.193,00 tis. Kč. Prodej pozemků se nezdařil naplnit o cca 2 mil. Kč.  

Transfery (dotace) činily 181.962.013,70 Kč, tj. oproti rozpočtu 183.061.988,00 Kč byly nižší o 1.099.974,30 

tis. Kč, a to zejména vlivem schválené dotace na Zvýšení kvality řízení, která nebyla zaplacena (plán 1,1 mil. 

Kč). 

 

Výdaje  

Celkové výdaje k 31. 12. 2011 činily 494.324.896,03 Kč, tj. oproti rozpočtu nižší o 11.531.415,97 Kč méně. 

Největší úspory se podařilo dosáhnout v běžných výdajích. 

Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši 330.242.071,00 Kč a čerpání činilo 324.586.843,32 Kč,  to znamená 

úsporu ve výši 5.655.227,68 Kč.  Sociální dávky nebyly dočerpány ve výši 1.363 tis. Kč, tj. plnění na 98 %. 

Úspora u zastupitelů činila 836 tis. Kč a u tajemníka (včetně platů) 1,181 mil. Kč.   

Kapitálové výdaje byly rozpočtovány ve výši 175.614.241,00 Kč a čerpání je ve výši 169.738.052,71 Kč, tj. 

úspora 5.876.188,29 tis. Kč, která byla ovlivněna především nižším čerpáním odboru správy majetku. 

 

Financování 
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Financování bylo plánováno ve výši 73.647.670,00 Kč a obsahuje přijetí úvěrů, splátky jistin úvěrů a změnu 

stavu na bankovních účtech. Skutečnost k 31.12.2011 byla ve výši 64.778.733,38 Kč.  

 

 

Základní údaje z rozvahy 

Majetek Města - stálá aktiva k 31.12.2011 činila 1 719 599 715, 34 

- z toho nemovitý majetek 1 049 114 541, 34 

- z toho finance na účtech Města 4 750 101,26 Kč 

 

Závazky celkem k 31.12.2011 činily 177 293 768,35 Kč 

 

Město v roce 2011 hospodařilo se ziskem + 5 876 210,96 Kč 

 

 

Tvorba a použití peněžních fondů k 31.12.2011 

V roce 2011 Město hospodařilo s pěti finančními fondy : 

 Sociální fond Fond 
občanských 

obřadů 

Kulturní fond Fond 
na podporu 

sociální 
oblasti 

Fond 
 na obnovu 
bytového 

fondu 

Celkem 

Stav 
k 1.1.2011 

539.458,42 61.300,- 54.641,- 50.000,- 295.576,50 1.000.975,92 

Příjmy 981.696,77 50.000,- 782.274,- 950.000,- 9.364.121,- 12.128.091,77 

Výdaje 966.947,- 94.800,- 759.124,- 950.000,- 6.249.101,21 9.019.972,21 

Stav  
k 31.12.2011 

554.208,19 16.500,- 77.791,- 50.000,- 3.410.596,29 4.109.095,48 

 

Dary poskytnuté Městu Turnov v roce 2011 

1) Nadace B. J. Horáčka - 200.000 Kč  

2) Kašír,, s. r. o.,  3.000 Kč  

3) Ontex CZ, s. r. o., 10.000 Kč  

4) Crytur - 5.000 Kč  

5) Zlatko Ganibegovič - 1.000 Kč  

6) Agba - 2.000 Kč  

Celková výše finančních darů činila 226.000 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 27580 27642 62 

ZŠ 28. října 29211 29437 226 

ZŠ Žižkova 20590 20617 27 

ZŠ Mašov 4527 4596 69 

SVČMD 3418 3339 -79 

Základní umělecká škola 11031 11248 217 

ZŠ a MŠ Speciální, Kosmonautů 6767 6819 52 

Městská knihovna A. Marka 3452 3648 196 

Hrad Valdštejn 2368 3341 973 

MŠ 28. října 3726 3807 81 

MŠ Alešova 2816 2828 12 

MŠ Bezručova 3899 3957 58 

MŠ Mašov 3121 3161 40 

MŠ Zborovská 5311 5311 0 

MŠ J. Palacha 3102 3129 27 

MŠ Kosmonautů 5537 5648 75 

Waldorfská MŠ Hruborohozecká 2963 2967 42 

Zdravotně sociální služby Turnov 35200 35516 316 

Dětské centrum Turnov 2792 3211 419 

 

 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍM OMEZENÝM: 

Název s.r.o. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Technické služby Turnov 42845 43880 1035 

Městská teplárenská Turnov 39771 40292 521 

Kulturní centrum Turnov 19057 13444 -5613 

Městská sportovní Turnov 7347 6827 -520 

Panochova nemocnice Turnov 279961 259835 20753 

Nempra 21178 20753 -427 
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(Zdroj: Drahomíra Staňková, vedoucí finančního odboru MěÚ, materiál pro ZM Závěrečný účet města) 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 

ŠKOLSTVÍ 2011 
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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. V roce 2011 byly mateřské školy v podstatě 

zaplněny (viz níže uvedená tabulka), proto přijímání ve sporných případech z důvodu kapacity probíhalo 

podle kritérií stanovených ředitelkou školy, zejména  trvalé bydliště, věk dítěte a zaměstnanost rodičů. Ve 

sledovaném roce proběhly následující opravy a rekonstrukce: 

‒  Na MŠ Alešova byl proveden celkový nátěr střešní krytiny v hodnotě 92 000 Kč.  

‒  Ve smyslu doporučení krajské hygienické stanice byla na MŠ Bezručova zřízena nová úklidová komora v 

hodnotě 56 000 Kč.    

‒  Na MŠ v Mašově byla provedena výměna vchodových dveří a dokončena rekonstrukce venkovních ploch 

a části oplocení (ještě se provádí) v celkové hodnotě 215 000 Kč.     

‒  Bezpochyby největší investiční akcí byla celková rekonstrukce objektu MŠ Jana Palacha – v rámci projektu 

„Realizace úspor energií“ v hodnotě 9 906 000 Kč a související investice a opravy (rozvody vody, vybavení 

kuchyně) za dalších 710 000 Kč z rozpočtu města. Celková hodnota prací tak dosáhla částky 10 616 000 Kč. 

Plnohodnotný provoz MŠ byl odstartován s malým zpožděním - 5. září, venkovní práce byly dokončovány 

během podzimu 

‒ bylo rozhodnuto o výstavbě nového objektu pro waldorfskou mateřskou školu a začaly práce na projektové 

dokumentaci 

► Základní školy. Ve městě jsou čtyři zřizované Městem Turnov (ZŠ Skálova ul., ZŠ v ul. 28. října, ZŠ 

Žižkova 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.  

Na uvedenách objektech byly provedeny následující opravy a rekonstrukce: 

‒  Na ZŠ Skálova byly provedeny opravy parketových podlah ve čtyřech třídách v celkové hodnotě 118 000 

Kč. 

‒  Na ZŠ Žižkova byla provedena výměna oken, které se nacházely v havarijním stavu, a rekonstrukce topení 

v učebně výtvarné výchovy v celkové hodnotě 72 000 Kč.                                        

‒  Na základní umělecké škole došlo ke je kompletní rekonstrukci sociálního zařízení ve třech podlažích 

školy v celkové hodnotě 2 357 000 Kč. 

► 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. 
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Kalendárium 

► Organizace školního roku 2010/11 pro základní a střední školy v našem kraji byla následující: 

- začátek školního roku - středa 1. září 2010 

-  ředitelské volno - pondělí 27. září (před státním svátkem) 

- podzimní prázdniny - středa 27 a pátek 29.10. 2010 (kolem státního svátku) 

- ředitelské volno 18.-19. listopadu 2010 (po státním svátku) 

- vánoční prázdniny -  23.12. 2010 -  2. 1.2011 

- pololetní prázdniny - pátek 4. února 2011 

- jarní prázdniny - 21. - 27.února 2011 (pro Liberecký kraj) 

- velikonoční prázdniny - 21. a 22. dubna 2010 (Zelený čtvrtek, Velký pátek) 

- hlavní (letní) prázdniny - od pátku 1. července do středy 31. srpna 2011 

  

► V období od 17. ledna do 15. února probíhaly zápisy do prvních tříd základních škol. V 

turnovských školách proběhl slavnostní zápis v pondělí 17. ledna. Do turnovských škol bylo zapsáno 

celkem 212 dětí, což je ve tříletém srovnání nejvyšší počet - do škol přicházejí silnější ročníky. Zájem rodičů 

o jednotlivé školy se stále postupně vyrovnává, následující tabulka nabízí porovnání: 

 

Škola 

 

ZŠ Skálova čp.600, Turnov 43 0 57 

ZŠ 28.října, čp. 18, Turnov 61 57 68 

ZŠ Žižkova čp.518, Turnov 47 53 71 

ZŠ Mašov 0 19 16 

Celkem 171 
 

169 212 

 

► Také pro rok školní rok 2010/11 byla stanovena jednotná  výše úplaty za vzdělávání - tzv. 

školkovného, a to 400,- Kč za měsíc. Ředitelky všech osmi turnovských mateřských škol i mateřské školy 

speciální se dohodly a sepsaly s vedoucím odboru školství, kultury a sportu, René Brožem, dohodu, která 

stanovuje výši úplaty za vzdělávání pro příští školní rok na 400 Kč za měsíc. Dohoda je unikátní v tom, že 

sjednocuje výši úplaty za vzdělávání ve všech mateřských školách v Turnově. Pokud by totiž školné bylo u 

jednotlivých mateřských škol různé, (což zákon umožňuje), docházelo by ke zbytečnému napětí a zájem 

rodičů by mohl být nerovnoměrný, ovlivněný právě i výší úplaty za vzdělávání.  

 

► V pondělí 7. 3. navštívil Gymnázium v Turnově ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. 

Školní rok 2009/2010 
Školní rok 2010/2011 
Školní rok 2011/12 

 
Počet dětí do 1. třídy 
Počet dětí do 1. třídy 
Počet dětí do 1. třídy 
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Nejprve se odehrála krátká přednáška pana ministra následovaná debatou jak se studenty, tak s profesory 

našeho gymnázia. Pan ministr nejdříve krátce vysvětlil podstatu důchodové reformy a důvody pro její 

uskutečnění. Dále následovalo krátké shrnutí změn v českém sociálním systému a jejich zdůvodnění. 

Septimán David Mikyska popisuje událost takto (zkráceno): 

"Prvním dotazem odstartoval diskusi pan profesor Vladimír Kafka. Z profesorského sboru se dále ptala paní 

profesorka Jana Křapková. V omezeném čase, který si na nás pan ministr vyhradil, se stihli zeptat také tři 

studenti z oktávy. 

Vesměs se nám dostalo uspokojivých a srozumitelně vysvětlených odpovědí v opodstatněných 

argumentech. Jedinou nešťastnou odpovědí byla dle mého názoru ta na otázku pana profesora Kafky. Pan 

profesor se tázal, proč se naše vláda rozhodla zrušit výhody vycházející z jeho dlouhé učitelské praxe. V 

momentě, kdy panu ministru došly argumenty o parametrických změnách v odměnovém systému, uchýlil se 

k oné nešťastné odpovědi. Řekl panu profesoru, že je mu líto, že přijde o své odměny, ale že on také začínal 

pracovat v době, kdy jeho plat činil 1900 Kč, které jsou v dnešních poměrech částkou velmi malou. Tento 

přístup k problémům se mi zdá nesprávný. 

Panu ministru se ovšem v každém případě podařilo obhájit dnes tak nepopulární reformy. Ujistil nás také, že 

vláda úzce spolupracuje s opozicí na vypracování reforem ve všech resortech vlády, což by mohlo zajistit 

jejich fungování v dlouhodobém měřítku. Pan ministr působil lidovým dojmem, nepřijel v autě s atypickou 

poznávací značkou a jeho odpovědi zněly téměř nepoliticky, nýbrž pragmaticky a logicky." 

► Ke Dni učitelů  28. 3. 2011 proběhlo na radnici setkání vedení města s pedagogy turnovských 

základních a mateřských škol, kteří byli vybrání za svoji kvalitní práci ve školství. S pedagogy bylo 

hovořeno o aktuálních problémech ve školství a zároveň jim bylo předáno jako projev poděkování - ocenění 

Města Turnova. Za jednotlivé školy byli oceněni tito pedagogové: 

-  za ZŠ Skálova Mgr. Jarmila Melichárková 

-  za  ZŠ 28.října Mgr. Eliška Holečková 

-  za ZŠ Žižkova Mgr. Jaroslava Roubíčková 

-  za ZŠ Mašov Mgr. Renáta Šulcová 

-  za  MŠ Zborovská Jana Brožová, ředitelka a Iva Zámečníková 

-  za Základní uměleckou školu Jiří Richter 

Přítomni byli také ředitelé škol. 

 

► V roce 2011 se uskutečnily maturity podle nového, dlouho očekávaného modelu - tak zvané státní 

maturity, o kterých je podrobně psáno v kapitole I. Průvodce rokem 2011. 

Výsledky turnovských studentů byly lehce nad celostátním průměrem, nejlepší výsledky mělo turnovské 

gymnázium, které skončilo jako druhé nejlepší v Libereckém kraji za gymnáziem a SOŠ pedagogickou v 

Liberci, Jeronýmově ulici. Teprve za Turnovem bylo gymnázium U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Z 

celostátního hlediska jsme byli na 95. místě s těmito výsledky: 

Název školy Uspěli na poprvé V opravném termínu Neuspěli 

Gymnázium 59 0 0 
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Střední škola a OAHŠ - studium 93 10 5 

                                    - uč. obory 112 55 19 

SUPŠ 34 9 0 

SUPŠ - VOŠ 8 0 0 

Střední zdravotnická škola 38 6 3 

 
► V sobotu 21. května se uskutečnil školní jarmark Základní školy Turnov, ul. Žižkova. Akce probíhá 

již několikátý rok a jako vždy se všichni pobavili. Mottem letošního programu bylo Veselé zpívání, které 

pojala každá skupina jinak. Diváci mohli shlédnout westernový tanec i makarenu. 

 

► V sobotu 28. května se konal Den otevřených dveří ve Střední uměleckoprůmyslové škole v 

Turnově.  Akce byla časově sladěná s konáním staročeských trhů. Ve škole byla připravena výstava 

exponátů v chodbách i učebnách, v dílnách mohli návštěvníci vidět samotnou práci. Za několik hodin 

navštívilo SUPŠ 450 lidí. 

 

► Ve čtvrtek 2. června se uskutečnil Den čtenářů na hradě. Městská knihovna společně se školami 

zorganizovala setkání čtenářů, literárních autorů, vypravěčů i malířů s prvňáčky a jejich rodiči. Děti putovaly 

pohádkovou stezkou z města na hrad Valdštejn, kde je čekala Barevná pohádka a další program. 

 

► Ve čtvrtek 16. června proběhla v divadle Slavnost abecedy a čtení. Děti z prvního stupně základních 

škol ukázaly své znalosti a byl tím uzavřen každoroční projekt Už jsem čtenář. Hosty programu byly 

spisovatelka Daniela Krolluperová a ilustrátorka Eva Sýkorová - Pekárková. 

 

► Zastupitelstvo Libereckého kraje jednalo 21. června opět o optimalizaci sítě středních škol. Resort 

školství, mládeže a tělovýchovy předložil návrh na sloučení šesti škol do tří ekonomicky silnějších subjektů. 

Z toho ZM odsouhlasilo zatím sloučení Střední odborné školy s učilištěm v České Lípě. Dále bylo 

odsouhlaseno předání zřizovatelské funkce Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Tím byla škola zařazena mezi celostátní "rodinné stříbro". 

Turnovských škol se zatím další opatření nedotkla. 

 

► Na konci června byla vyhodnocena výtvarná soutěž pro mateřské školy s názvem Malujeme 

zvířátka, ptáčky, kytičky... Zvítězila Mateřská škola Kosmonautů 1640, 511 01 Turnov, pro kterou byl 

připraven výlet. Další účastníci soutěže (Mateřská škola Mašov, Mateřská škola 28. října, Mateřská škola 

Alešova a Mateřská škola Waldorfská) obdrželi věcnou cenu. Zaslané práce dětí byly umístěny na panelech 

v prostorách Městského úřadu Turnov v 1. a 2. poschodí. 

 

► 30. června proběhl již 5. ročník akce Nové naděje , o.s. a Jednoty bratrské Turnov Bouda za 

vysvědčení. Každý, kdo přinesl ukázat své vysvědčení před budovu základní školy v ulici 28. října, dostal 

sladkou mraženou odměnu. Symbolem akce bylo povzbudit děti k vědomí, že známka ve škole nerovná se 

hodnotě člověka. 
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► Ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok 2011/12.  Počet základních a mateřských škol na Turnovsku 

zůstal 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 1676 dětí, z toho do 

prvních tříd 189 dětí. Celkový počet je vyšší o 34, z toho prvňáčků je o 11 víc. 

Tabulky s porovnáním naplněnosti jednotlivých škol za poslední tři roky: 

1/ Základní školy 

Škola Počet žáků 
2011/12 

Počet žáků  
2010/11 

Počet žáků 
2009/10 

Prvňáčci 
2011/12 

 Prvňáčci  
2010/11 

 Prvňáčci  
2009/10 

ZŠ Skálova 506 510 560 54 40 42 

ZŠ 28. října 598 600 590 55 53 50 

ZŠ Žižkova 405 370 337 63 54 50 

ZŠ Mašov 85 87 85 15 19 21 

ZŠ Sobotecká 82 75 ? 2 1 ? 

Celkem 1676 1642 1572 189 166 163 

 

2/ Mateřské školy: 

Škola 2011/12 2010/11 2009/10 

MŠ 28. října 74 74 74 

MŠ Alešova 52 52 52 

MŠ Bezručova 65 65 65 

MŠ Mašov 45 44 44 

MŠ Zborovská 88 92 91 

MŠ Jana Palacha 54 54 54 

MŠ Kosmonautů 104 104 102 

MŠ Waldorfská 50 52 50 

Celkem 532 537 532 

 

3/ Do speciálních škol nastoupili:  - ZŠ speciální, Kosmonautů - 21 žáků 

                                                      - MŠ speciální, Kosmonautů - 27 žáků 

 

Podle demografického vývoje lze očekávat největší zájem o přijetí dítěte do mateřské školy v roce 2013. 

                                                     

4/ Situace v mimoturnovských školách : 

Škola Kapacita 2011/12 2010/11 2009/10 

Mateřská škola Jenišovice 70 70 63 60 

Mateřská škola Mírová pod Kozákovem 76 75 73 68 

Mateřská škola Ohrazenice 39 39 39 39 

Mateřská škola Olešnice 20 24 23 18 

Mateřská škola Paceřice 28  28 28 28 

Mateřská škola Přepeře 50 55 50 50 
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Škola Kapacita 2011/12 2010/11 2009/10 

Mateřská škola Příšovice 50 49 50 48 

Mateřská škola Rovensko pod  Troskami 50 50 50 50 

ZŠ a MŠ Hrubá Skála-Doubravice 25 25 26 25 

ZŠ Malá Skála 30 28 28 26 

ZŠ Pěnčín 25 33 27 25 

ZŠ Svijanský  Újezd 25 28 28 15 

ZŠ a MŠ Tatobity 25 25 22 22 

ZŠ a MŠ Všeň 25 24 25 22 

Celkem školy mino Turnov 538 553 532 486 

 

5/ Střední školy v Turnově 

Škola Počet žáků 2010/11 

Střední zdravotnická škola Turnov 234 

Gymnázium Turnov 354 

Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov 187 + 23 VOŠ 

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola 801 

 

► V pátek 21. října vyhlásilo liberecké hejtmanství výsledky nultého ročníku soutěže středních škol 

v kraji a turnovská Střední zdravotnická škola se spolu se Střední průmyslovou školou strojní v 

Liberci  dělila o první místo se shodným počtem bodů. Odborníci hodnotili všech 37 středních škol v kraji  

z hlediska studijních výsledků, hospodaření školy a dalších kritérií. 

 

V úterý 25. října se Turnov a představitelé Libereckého kraje shodli na ukončení projektu 

podnikatelského inkubátoru v Turnově.  Projekt byl zahájen v roce 2007 ve spolupráci s tehdejším 

ministrem školství Petrem Doležalem. Jako "náplast" za sloučení hotelové a integrované školy bylo slíbeno 

cca 200 milionů korun na vznik vzdělávacího centra v Turnově. V roce 2011 se však projekt stal nereálným a 

spolupráce na něm byla ukončena. 

 

► 4. listopadu se uskutečnila každoroční burza středních škol. V budově střední školy v Alešově ulici 

proběhla prezentace nabídek středních škol z okresů Semily, Liberec, Jablonce nad Nisou, Jičína, Mladé 

Boleslavi a nově také z Trutnovska. V prostorách tříd a chodeb ve dvou patrech budovy byly připraveny 

expozice pro žáky i jejich rodiče. Zúčastnili se i zástupci zaměstnavatelů. 

Samostatné dny otevřených dveří jednotlivých škol se konaly většinou začátkem prosince, a to: 

- 5.12. - osmileté gymnázium  

- 6.12. - čtyřleté gymnázium 

- 9.12. - střední zdravotnická škola  

 

► V pondělí 5. prosince 2011 proběhla na mateřských školách v Turnově mikulášská nadílka. Pořádal 

ji Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově díky finančnímu příspěvku Města Turnova. 
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Družina Mikuláše, anděla a dvou čertů navštívila všech devět mateřských škol v Turnově a dětem rozdala 

drobné dárečky.  Děti měly připravené a nacvičené básničky a písničky a všichni si tuto zimní tradici hezky 

užili. 

 

► 8. prosince v ranních hodinách proběhla výstražná stávka pracovníků ve školství.  Stávka byla 

vyhlášena Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství a trvala 1 hodinu, od 7.55 do 8.55. 

Ze zdejších škol se připojily ZŠ 28. října a ZŠ v Mírové pod Kozákovem. V prvně jmenované turnovské škole 

stávkovalo 33 ze 42 pracovníků, takže provoz školy byl ochromen, v Mírové stávkovali všichni. Problém 

nastal hlavně pro rodiče dětí, umístěných v těchto školách, protože stávka byla vyhlášena náhle a nebylo 

možné se na pozdější příchod do školy připravit.   

 

 

Stručný přehled turnovských škol a jejich činnosti 

v roce 2011 

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 2010/2011 stoprocentně naplněna, dokonce 20 dětí nemohlo být přijato. Děti 

pracovaly ve skupinách: nejmladší děti - skupina Medvídci, děti od 4 do 6 let - Berušky a předškoláci s dětmi, 

které dostaly odklad školní docházky - skupina Sluníčka. O děti pečovalo 6 pedagogických pracovníků. 

Školní vzdělávací program Český rok je členěn podle jednotlivých měsíců a  vychází z tradic českého 

národa. Program je velmi flexibilní a může být vždy uzpůsoben věku a konkrétní skladbě dětí. 

Budova školy je třípodlažní. Každé oddělení má třídu, kde se zároveň stoluje, a hernu, kde jsou také 

rozkládána lehátka k odpolednímu odpočinku. Škola má malou, ale vybavenou zahradu přímo u domu a 

pracovalo se na vybavení velké zahrady. Dále byly ve sledovaném roce vymalovány třídy a zakoupen nový 

koberec. 

Mimo běžné předškolní vzdělávání a výchovy uspořádala škola akce s rodiči u příležitosti Vánoc, Velikonoc, 

Martinské slavnosti, rozloučení se školním rokem, dílnu batikování a další. Žáci se účastnili přehlídky 

mateřských škol  Mateřinka, 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) 
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► 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 již v minulém 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 řady 

dalších kroužků -  výtvarného kroužku, dramatického kroužku, hry na zobcovou flétnu, výuku angličtiny, jógu 

pro děti, bruslení, lyžování, předplavecký výcvik, nově také pobyty v solné jeskyni. Nově byl také realizován 

projekt Motýlci a Berušky na motýlí louku společně s Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor. 

Děti pravidelně navštěvovaly kulturní představení, uspořádaly pro rodiče několik besídek. V roce 2010/2011 

se škola účastnila akcí lehkoatletický trojboj, Turnovský kos, Turnovská mateřinka, výtvarná soutěž Krásná 

jako kvítek je ta země a Malujeme zvířátka, kytičky, ptáčky... 

Ve sledovaném roce se podařilo provést celkový nátěr střechy a uskutečnit další drobné opravy a nákupy. 

(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 

dítěte a b) metodiku nápravy vady řeči. Kapacita školy je 65 dětí, která byla ve sledovaném roce již počtvrté  

stoprocentně naplněna. 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 – pokračovala angličtina a taneční kroužek. Dále 

probíhal předplavecký výcvik, výcvik na dopravním hřišti, návštěva divadelních představení, besed a 

podobně. Žáci se zúčastnili soutěže Turnovský kos a atletického trojboje. 

V oblasti vybavení a investic došlo k částečné výměně nábytku, vyměněna byla okna ve 2. podlaží a 

opatřena žaluziemi a dovybavena zahrada lavičkami a dvěma hracími sestavami. 

(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 a byla ve sledovaném roce opět 

stoprocentně naplněna. Mladších dětí - Kočiček (3 až 4,5 roku) - bylo 23 a starších - Medvídků (4,5 - 6 let) - 

navštěvovalo školu 22 žáků. 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 
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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, pravidelná divadelní představení. Výtvarné práce 

dětí byly na výstavě v Muzeu Českého ráje a v polském Jaworu, děti vyrobily přáníčka pro seniory v Mašově 

a Kadeřavci. Dvakrát týdně probíhala výuka angličtiny, byl uspořádán lyžařský výcvik v Bedřichově v 

Jizerských horách. 

V oblasti oprav a investic byla ve sledovaném roce byla provedena výměna vchodových dveří a dokončena 

rekonstrukce venkovních ploch a části oplocení v celkové hodnotě 215 000 Kč. 

(Zdroj: výroční zpráva školy) 

 

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ZBOROVSKÁ 914 

Ředitelka: Jana Brožová 

Druhá největší mateřská škola v Turnově je čtyřtřídní -  jedna třída je určena pro předškolní děti, dvě jsou 

smíšené (3 až 5 let) a jedna speciální - logopedická. Kapacita 90 dětí byla ve sledovaném školním roce 

navýšena na 92 a stoprocentně naplněna. Škola měla v daném roce celkem 13 zaměstnanců, z toho 8 

pedagogických. Výchova a vzdělávání probíhalo podle Rámcově vzdělávacího programu, který byl na školu 

aplikován jako „Brána poznání“. 

Škola je zaměřena na aktivní relaxaci, sportovní a pohybové aktivity, na ekologii a kontakt s přírodou. Děti se 

účastnily plaveckého kurzu, lyžařského kurzu, týdenního pobytu v přírodě na Benecku v Krkonoších, 

dvoudenního pobytu na horolezecké základně v Sedmihorkách a polodenních výletů po okolí. Při škole 

pracoval pěvecký kroužek Žabky a byla zajištěna výuka anglického jazyka. Děti účinkovaly na  přehlídce 

Mateřinka, kde postoupily do celostátního kola v Nymburce, atletického trojboje, výtvarné soutěže s 

partnerským městem Jawor. Pro rodiče bylo uspořádáno několik besídek, ukázkové odpoledne s 

předškoláky a další akce. 

V oblasti oprav a investic proběhly v tomto roce drobnější akce a údržba (výmalba kuchyně, oprava 

zahradního domku, pískoviště...). 

(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 školy 

je 54 dětí, ve sledovaném roce bylo zapsáno 54 dětí, tedy plná kapacita. Škola měla celkem 7 zaměstnanců, 

z toho 4 pedagogické. 

Výchova a vzdělávání probíhalo podle Rámcového vzdělávacího programu Podzim, zima, jaro, léto, který si 

pedagogové uzpůsobovali podle konkrétní potřeby dětí. Třídní vzdělávací program se členil do pěti oblastí, 

které byly podrobně rozpracovány zhruba dva měsíce dopředu. Pro děti byla k dispozici výuka angličtiny a 

tanečně-pohybový kroužek, navštěvovaly předplavecký výcvik, kulturní pořady v divadle a v muzeu,  

Pravidelně se děti účastní také Turnovské mateřinky a Trojboje MŠ, Puzzliády a dalších aktivit. 
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Ve sledovaném roce prošel objekt školy celkovou rekonstrukcí. V rámci projektu „Realizace úspor energií“ 

bylo provedeno zateplení včetně související investice a opravy (rozvody vody, vybavení kuchyně) v hodnotě  

10 616 000 Kč ( 71 tis. platilo Město). 

(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 2010/11 navštěvovalo školu 103 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 

uspořádán do šesti bloků: 1. Já a svět kolem mě 

   2. Jsme zvídaví 

3. Povídáme a  posloucháme 

4. Hrajeme si s písničkou 

5. Máme šikovné ruce 

6. Radujeme se z pohybu 

Ve škole byla k dispozici logopedická náprava (ve spolupráci s rodiči), výuka hry na zobcovou flétnu, 

dramatický kroužek, předplavecký výcvik, návštěvy solné jeskyně, soutěže v orientačním běhu. Škola se 

jako vždy účastnila soutěží Turnovská mateřinka, Turnovský kos, lehkoatletického trojboje MŠ a puzzliády. 

Konaly se dvě besídky pro rodiče, odpolední výlety, dílny pro rodiče s dětmi, mikulášská nadílka, karneval, 

návštěvy výstav a divadel a další akce.  

V roce 2010/11 byla provedena revitalizace školní zahrady včetně regenerace zeleně a drobné opravy a 

údržba areálu. 

(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 2010/2011 kapacita navýšena na 52 a tento počet dětí školu navštěvoval. Škola měla 4 

pedagogické pracovnice a dva pracovníky provozní. Od roku 1990 je ve škole rozvíjen výchovně vzdělávací 

program waldorfská pedagogika, čímž patří mezi několik málo zařízení tohoto typu v České republice. Aby 

škola mohlo toto označení používat, musí splňovat kritéria Asociace WMŠ, tedy individuální přístup k dětem 

za účelem harmonického rozvoje osobnosti dítěte.  

MŠ organizovala sama kulturní a vzdělávací akce pro rodiče a děti i širokou veřejnost: Michalskou slavnost, 

Martinskou slavnost,  Adventní slavnost, Vánoční slavnost, Masopust, Vynášení Mořeny,  Letnice a tradiční 

Jánský jarmark. Pro rodiče s dětmi byl učen celodenní výlet a slavnostní rozloučení se školáky. Děti 

navštívily dopravní hřiště, divadelní představení a výstavy, uskutečnily se výtvarné dílny.  
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Technický stav objektu konečně našel řešení v projektové dokumentaci na novou budovu, která by měla být 

předána do užívání v září 2014. 

(Zdroj: výroční zpráva školy) 

 

Základní školy 

 

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, SKÁLOVA UL. 600  

Ředitel školy: Mgr. Roman Mareš 

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 

2010/2011 navštěvovalo školu 502 žáků v 26 třídách, oproti předchozímu školnímu roku byl zaznamenán 

pokles o 55 žáků, přesto byla škola druhou největší ve městě.   Ve školním roce 2010/11 poklesl počet 

zaměstnanců o 5, tedy na 66 zaměstnanců, z toho 38 pedagogů + 4 vychovatelky školní družiny, tři 

asistenty, 10 správních pracovníků a  11 pracovníků školní jídelny.  

Hlavní sídlo školy se nachází v historické budově z roku 1908, která je nejstarší, původně chlapeckou, 

školou v Turnově. Budova byla ve sledovaném roce prohlášena za kulturní památku. K budově patří moderní 

kuchyň s jídelnou (kapacita 880 obědů), nově rekonstruovaná tělocvična s oddechovým areálem. Hodiny 

tělesné výchovy probíhaly i na sousedních sportovištích TJ Turnov a AC SYNER Turnov. Součástí školy je i 

školní družina v ul. Alešova, kterou ve školním roce 2010/11 využívalo 132 žáků ( nárůst o 20 oproti 

loňskému roku). Škola je spádovou oblastí pro žáky 6. a vyšších ročníků zejména pro tyto obce: Přepeře, 

Příšovice, Mírová pod Kozákovem a Ohrazenice, dále pak z Mašova, Vyskře, Všeně, Sychrova, Vlastibořic a 

Jenišovic.  

Právní  subjektivitu má škola od roku 1993. Výuka probíhala na 1. stupni podle vlastního školního 

vzdělávacího programu Škola pro udržitelný rozvoj, schváleného v srpnu 2007, ve vyšších ročnících podle 

vzdělávacího programu Národní škola. Priority a zaměření:  

- škola je celostátně vedena v síti sportovních škol (atletické zaměření) 

- je jednou z pilotních škol ve výchově k ekologii (držitel ocenění Škola udržitelného života 1.stupně) 

- škola je jazykově zaměřena – 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, v roce 2010/11 zde studovalo celkem 19 žáků s různými postiženími ( 2 zrakově postižení, tři se 

souběžnými vadami, jeden s těžkou vadou řeči, jeden s poruchou chování, 11 s vývojovou poruchou učení a 

jeden autista) 

- škola se účastní mezinárodní spolupráce s partnerskými městy, od roku 2006 má partnerskou školu v 

Alvestě (Švédsko). V roce 2010/11 proběhla návštěva holandských kolegů z Reeuwijku u nás a žáci 3. 

ročníku se zúčastnili čtyřdenního setkání s žáky z Německa "Krajina - učebnice nejkrásnější". 

Ve školním roce 2010-2011 byla dokončena rekonstrukce školní zahrady, která započala v loňském školním 

roce (cena projektu 600 tis. korun). Další investiční akcí byla rekonstrukce oplocení obou budov, výmalba 4 

učeben a suterénu ve Skálově ulici, oprava osvětlení v Alešově ulici a další drobnější opravy. k výuce byly 

kompletně vybaveny dvě učebny výpočetní techniky v celkové hodnotě 800 tis. korun, dále byly zakoupeny 
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nové učební pomůcky a vybavení, např. pro sportovní účely.  

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 uspořádala řadu soutěží, výcvikových a 

ozdravných pobytů, exkurzí. V letošním roce také  3 zahraniční zájezdy: 

- Francie ( Paříž) - poznávací zájezd pro žáky 2. stupně 

- Polsko (Jawor) - v rámci projektu Kulturní dědictví česko - polského příhraničí 

- Anglie (Londýn) - poznávací zájezd s pobytem v rodinách 

 

Největších úspěchů v celostátním měřítku dosáhli : 

- 1. místo na mistrovství ČR v běhu na 1500 m hale – Kateřina Čermáková 

- 1. místo na mistrovství ČR na 60 m překážek v hale - Dominik Brož 

- 1. místa na Matematickém klokanovi - Barbora Burešová, Lucie Linková a Adéla Kvapilová 

- 1. místo na literární soutěži Předu, předu pohádku - Tadeáš Matěcha 

- 1. místo na Bobříku informatiky - Markéta Zikudová 

- 2. místo na Bobříku informatiky - Kristýna Malá 

- 2. místo v literárně výtvarné soutěži KEV - Daniela Drahošová 

- 2. místo na mistrovství ČR ve vrhu koulí - Josef Egrt 

- 4. místo v běhu na 60 m (Kinderiáda) - Ondřej Hrnčíř 

Dále se žáci školy účastnili Mezinárodní soutěže v psaní dopisů, družstvo juniorů atletů obsadilo v anketě 

Sportovec roku 1. místo. 

(Zdroj: výroční zpráva školy) 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, UL. 28. ŘÍJNA 18  

Ředitel školy: Mgr. Jaromír Frič 

Úplná základní škola pro 1. - 9. ročník. Ve školním roce 2010/11 měla 24 tříd a vzdělávalo se tu celkem 593 

žáků z celkové kapacity 600 žáků ve 23 třídách.  Škola měla celkem 61 zaměstnanců, z toho 46 

pedagogických pracovníků a 15 nepedagogických. Součástí budovy jsou dvě tělocvičny a k budově 

přiléhající velké hřiště s umělým povrchem a pozemkem školní družiny.  Škola má vlastní kuchyni a jídelnu s 

kapacitou 590 jídel a školní družinu pro 140 žáků. 

Ve školním roce 2010/11 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. 

Škola má široké a zajímavé spektrum nepovinných předmětů, kroužků a dalších aktivit: 

– nepovinné předměty – konverzace v anglickém a německém jazyce, informatika, příprava pokrmů 

– volitelné předměty – konverzace v dalších jazycích, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, 

sportovní hry, přírodopisný seminář 

– 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 

pobyty 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 
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a dalších.  7. ročník vydával třídní časopis Kukadlo a byl vydán už druhý školní kalendář. 

Pro žáky s výukou německého jazyka byl připraven zájezd Vánoční atmosféra Drážďan, dále zájezdy na 

Moravu, poznávací zájezdy do Prahy, návštěva planetária, Královské cesty v Praze, IQ parku v Liberci, 

muzea 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: 

- krajská přehlídka divadelních souborů - zvláštní pochvala poroty 

-  Florbal Cup, krajské finále - mladší žákyně 1. místo 

                                              - starší žákyně - 1. místo 

- Poetika - 1. místo Barbora Jírová 

               -  2. místo Iveta Kolovratníková a Jan Franců 

- trojboj, krajské kolo - Marika Matějovská - 2. místo 

                                 - Vojtěch Kutek - 2. místo 

(Zdroj: výroční zpráva školy) 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, ŽIŽKOVA UL. 518 

Ředitel školy: Mgr. Ivo Filip 

Úplná základní škola pro 1. - 9. postupný ročník, vyučování probíhalo podle vlastního vzdělávacího 

programu Škola pro život, schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a patřila mezi prvních 

16 pilotních škol s vlastním vzdělávacím programem.  

Škola byla otevřena v lednu 1995 po rekonstrukci objektu bývalých kasáren. Kapacita je 600 žáků, ve  

školním roce 2010/2011 se ve škole vzdělávalo 364 žáků v 17 třídách. Škola je spádová pro okolní obce, cca 

45% žáků dojíždí. Ve škole pracovalo 30 pedagogických pracovníků, z toho 25 učitelů, 1 výchovný poradce, 

čtyři vychovatelky a 1 vedoucí školního klubu a knihovny, dále tři provozní pracovníci a další správní 

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 

2010/11 bylo integrováno 14 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 

celému druhému stupni, vyšším třídám prvního stupně. Jsou zde všechny odborné učebny a kabinety se 

sbírkami, knihovna se studovnou, sídlí  zde vedení školy. Školička navazuje kolmo na hlavní budovu, jsou 

zde umístěny nižší třídy prvního stupně, které mají tělocvičnu, školní družina a sídlí zde turnovská pobočka 

Pedagogicko-psychologické poradny Semily. V suterénu školičky je komunitní místnost pro potřeby celé 

školy a keramická dílna  (2 učebny, kruh a pec). Ve spojení školičky s hlavní budovou je školní bufet, v tomto 

místě se také napojuje areál školní jídelny a tělocvičen.  Obě tělocvičny mají podlahové vytápění a kvalitní 

osvětlení. Tělocvičny spolu s venkovními hřišti slouží potřebám školy i veřejnosti. Areál hřišť zahrnuje dvě 

hřiště (velké – fotbal, basketbal, házená, tenis atd., a malé – volejbal, nohejbal atd.) a tenisovou zeď. Hřiště 

mají umělý povrch. Pro děti mladšího školního věku (především pro školní družinu) je určena dětská zahrada 

s dřevěnými prolézačkami, hradem, altánkem a malým hřišťátkem. 

Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dováží z protější Obchodní akademie a hotelové školy. Ve 
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sledovaném školním roce se zde stravovalo 340 žáků a 39 dospělých strávníků. Jídelna je prostorná, s 

upravenou akustikou. Strávníci si mohli vybrat pomocí magnetických snímačů ze dvou jídel. Žáci mají 

k dispozici školní družinu, která byla ve sledovaném roce opět rozšířena o jedno další oddělení, tedy celkem 

na 5 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 spolupracuje s Městskou knihovnou 

Antonína Marka, Muzeem Českého ráje v Turnově, správou Chráněné krajinné oblasti Český ráj a dalšími 

institucemi. 

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: 

- Čtou všichni, vypráví jen někdo - postup do celostátního kola 

- Mezinárodní výtvarná soutěž Vezmi žlutou barvičku - dvakrát 3. místo 

- Pohár rozhlasu - mladší žákyně 3. místo 

- Atletický trojboj - krajské kolo 2. místo 

(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, 

Pelešan Kadeřavce, dále z Kacanov, Modřišic, Podháje, Olešnice, Vyskře a Všeně. 

V roce 2010/11 probíhala výuka v 1. až 4. ročníku podle vlastního výukového programu, 5. ročník byl 

vyučován podle osnov Obecné školy. Kapacita školy je 87 žáků, školní družiny 60 žáků, ve školním roce 

2010/11 navštěvovalo školu 87 žáků, tedy plná kapacita. Pedagogický sbor tvořila ředitelka, čtyři učitelky a 

dvě vychovatelky 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 

kolektiv, má dlouholeté zkušenosti se zařazením postižených žáků do kolektivu zdravých dětí. Žákům byly 

rovněž nabídnuty zájmové kroužky - angličtina, hra na flétnu, sportovní  a výtvarný kroužek - které jsou 

vedeny učitelkami školy, kroužek práce s počítačem a internetem byl zajištěn pomocí externího pracovníka.  

Ve sledovaném roce 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 Krčkovicích. 

(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 
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školní družina 

školní jídelna 

mateřská škola při nemocnici 

základní škola při nemocnici 

Škola také sdružuje odborné poradenské pracoviště - Speciálně pedagogické centrum se zaměřením na 

odbornou péči o děti s autismem v Libereckém kraji. Mnohdy má však i nadregionální působnost. Škola je 

příspěvková organizace zřizovaná krajem, majitelem budovy je fyzická osoba. 

Ve školním roce 2010/11 měla škola měla 28 zaměstnanců, z toho  20 pedagogických (15 pedagogů, 2 

psychology, 2 asistenty pedagoga a 1 vychovatelku) a 7 pracovníků nepedagogických. 

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. 

Klienti školy se podle svých možností účastnili i akcí ve městě (např. Evropského týdne mobility, Ekoškola, 

Turnovské vánoční trhy) 

(Zdroj: Internetové stránky školy) 

 

Střední školy 

 

► GYMNÁZIUM TURNOV, UL. JANA PALACHA 804 

Ředitel: Mgr. Miroslav Vávra 

Ve školním roce 2010/11 byly na škole souběžně čtyři obory, z toho dva dobíhající a dva nově nastupující, 

takže laikovi mohlo připadat, že se jedná o čtyřleté gymnázium se čtyřmi třídami a osmileté s osmu třídami, v 

každém ročníku jedna. Nové studijní obory navazují na školský zákon, kde je primárním zájmem poskytnout 

studentům především rozvíjení klíčových kompetencí, zejména vytvoření studijních návyků pro další studium 

na vysokých školách. Ve školním roce 2010/11 navštěvovalo turnovské gymnázium ve 12 třídách celkem 

354 studentů. Škola měla v daném roce 44 zaměstnanců, z toho 33 pedagogických a 11 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 sloužila 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 

základního vzdělávání.  

Ve sledovaném školním roce bylo důležité zvládnout nový systém státních maturit, který byl od začátku, jak 
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se trefně vyjádřil ředitel školy, "administrativně a organizačně bizarní". Na turnovském gymnáziu v tomto 

roce maturovalo 59 studentů, z toho 31 uzavíralo čtyřleté studium a 28 osmileté studium. Z toho maturovalo 

s vyznamenáním 32 studentů (54,2%) prospělo a 27 (45,8%). Nikdo nemusel opakovat! 

Také uplatnění absolventů bylo více než dobré - 58 jich nastoupilo k dalšímu studiu, jeden (1,17%) do praxe. 

Vedení gymnázia nabízí studentům také různé zájmové aktivity, jako jsou semináře, přednášky a diskuse se 

známými osobnostmi kulturního a vědeckého světa. 

Přehled dalších aktivit ve školním roce 2010/11 

 – GymplFest 

 – harmonizační týden – prima a 1. ročník 

 – EDUCA (veletrh vzdělávání, prezentace školy) 

 – Burza středních škol v Turnově 

 – účast na soutěži Poetika 

 – lyžařský výcvik - sekunda, kvinta, 1. ročník 

 – účast tří studentů v celostátním kole matematické olympiády 

– přátelský turnaj ALVETOUR se dvěma družstvy z partnerského města Alvesta ve Švédsku 

 – účast na Poháru Českého rozhlasu 

    sportovní den 

 – účast na sbírce Pozvedněte slabé 

 – zahraniční zájezdy do Ŕíma, Francie a Polska (Osvětim, Krakov) 

 – Besedy s Jaroslavem Rudišem, ministrem Ing. Jaromírem Drábkem 

 - maturitní plesy oktávy a 4. ročníku 

Důležitá je rovněž prezentace školy, například na burze škol v ISŠ v Turnově, na regionální Nisa Schola v 

Liberci, pořádáním dnů otevřených dveří.  

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. 

(Zdroj: výroční zpráva a internetové stránky školy) 

 

OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, TURNOV,  

ZBOROVSKÁ 519 

Ředitelka školy: Ing. Milena Lednejová 

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 

došlo na základě usnesení zastupitelstva - zřizovatele obou příspěvkových organizací, tj. Libereckého kraje, 

a to i přes odpor zúčastněných.  

Celková kapacita školy je od splynutí celkem 1380 žáků, ve sledovaném období školu navštěvovalo 801  

žáků. Počet zaměstnanců byl ve sledovaném roce 116, z toho 84 pedagogických pracovníků, 26 provozních 

a  6 THP. Oproti loňskému roku došlo k poklesu žáků o 64 a zaměstnanců o 14, poklesl počet studentů v 

tradičních oborech jako je zlatník, klenotník a optik. Ve školním roce 2009/10 byly na škole otevřeny obory  s 
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následujícím obsazením: 

Studijní obor Druh studia Počet žáků 
2009/10 

Počet žáků  
2010/11 

Obchodní akademie denní s maturitou 120 112 

Hotelnictví a turismus denní s maturitou 106 176 

Hotelnictví denní s maturitou 123 54 

Obchodně podnikatelská činnost denní s maturitou 87 56 

Ekonomika a podnikání denní s maturitou 27 44 

Podnikání denní s maturitou 57 57 

Strojní mechanik denní studijní 7 12 

Jemný mechanik denní studijní 10 20 

Nástrojař denní učební 57 47 

Zámečník denní učební 0 0 

Obráběč kovů denní učební 16 16 

Zlatník a klenotník denní učební 38 27 

Optik denní učební 30 15 

Kuchař-číšník pro pohostinství denní učební 31 16 

Kuchař denní učební 33 101 

Číšník, servírka denní učební 46 25 

Prodavač-smíšené zboží denní učební 12 0 

Prodavač denní studijní 12 23 

Celkem:  865 801 

 

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 

soukromí, barman, sommelier a další. 

Dále škola nabízela 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 

- obchodní korespondence 

- právní minimum pro obecní úřady 
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Také této školy se dotkly státní maturity s následujícími výsledky: 

1/ středoškolské studium 

    celkem 108 studentů, napoprvé uspělo 93, v náhradním termínu 10 a neuspělo 5 studentů 

2/ učební obory s maturitou 

    celkem 176 studentů, napoprvé uspělo112, v náhradním termínu 55 a neuspělo 19 

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  

- Rozvoj kompetencí dospělých  v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu 

- Kurikulum "S" - standardizace maturitních otázek odborných předmětů 

-IQ Industry - spolupráce technických škol s podniky a organizacemi 

Hotelová škola spolupracovala s hotelovou školou Pleincollege v holandském Nuenen. 

 

Přehled další činnosti, prezentace školy a soutěží v roce 2010/11 

 Šperk roku 2010, Praha  - 2. místo 

 Kovo junior - rovněž 2. místo 

 Avantgarda 2011, Lysá nad Labem - 1. místo v kategorii šperk 

 prezentace školy na veletrhu Hodiny, klenoty Praha 

 Perličky českého řemesla v Liberci 

 EDUCA 2010 - účast na veletrhu vzdělávání v Liberci 

 Veletrh cestovního ruchu, Praha a Brno 

 Veletrh cestovního ruchu, Brno 

 Euroregionální mistrovství mladých kuchařů v Jelenie Góře 

 slavnostní oběd pro Město Turnov 

(Zdroj: výroční zpráva školy) 

  
► STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TURNOV,  

SKÁLOVA 373 

Ředitelka: Ing. Jana Rulcová 

Zástupkyně ředitelky pro SUPŠ: Mgr. Renata Šubertová 

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. Počty žáků ve školním roce 

2010/2011 byly 177 žáků v 8 třídách SUPŠ a 23 studentů ve 2 třídách VOŠ, obsazení oborů je uvedeno 

níže.  Počet odborných pedagogických pracovníků byl v daném roce 38, dále 2 vychovatelky a  13 

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 14 
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SUPŠ Umělecké zámečnictví a kovářství čtyřleté denní s maturitou 16 

SUPŠ Zlatnictví a stříbrnictví čtyřleté denní s maturitou 27 

SUPŠ Broušení a rytí drahých kamenů čtyřleté denní s maturitou 15 

SUPŠ Umělecké odlévání čtyřleté denní s maturitou 10 

SUPŠ Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů* čtyřleté denní s maturitou 95 

VOŠ Restaurování kovů tříleté denní s maturitou 23 

Celkem 200 

 

 * První dva ročníky (95 žáků) byly vzdělávány už podle nového programu, podobně jako u gymnázia, 3. a 4. 

ročník pracovaly podle původního stanovení oborů. Zaměření studia se přiblížilo praxi středních výtvarně 

technických pracovníků, případně studium na vysokých školách příbuzných oborů, výtvarné pedagogiky a 

podobně.V daném roce absolvovalo 43 studentů, jejich uplatnění bylo po maturitách 2011 následující: 

 Dále studuje VŠ – 13 

 Dále studuje VOŠ – 7 

 Studuje jazykovou školu – 1 

 Studuje střední školu - 7 

 Zaměstnáno v oboru – 6 

 Zaměstnáno mimo obor -  

 Zaměstnáno v zahraničí – 2 

 7 studentů ještě nevědělo, zatím bez uplatnění 

Také umělecké školy byly zahrnuty do nového výkonu maturit, tedy státních maturit. Na poprvé uspělo 34 

studentů SUPŠ ze 43, 9 uspělo u opravné zkoušky. VOŠ absolvovalo 8 žáků na první pokus. 

 

Spolupráce s dalšími školami a institucemi: 

Škola spolupracuje s mnoha kulturními institucemi jak regionálního, tak i nadregionálního charakteru – 

Muzeum Českého ráje, Severočeské muzeum v Liberci, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní muzeum v Praze, Správa pražského hradu, Národní galerie 

– Veletržní palác, kde má škola stálou expozici. Škola 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 

zastoupeni v Komisi Ministerstva kultury ČR pro udělování restaurátorských licencí, v představenstvu Cechu 

kamenářů v Turnově, v Dozorčí radě Svazu hodinářů a klenotníků ČR a jsou spolupořadatelem 

každoročního veletrhu Hodiny – klenoty na výstavišti v Praze – Holešovicích. 

Další oblastí je spolupráce s partnery, kteří se věnují výrobě v oblasti uměleckých řemesel, jako je Svaz 

výrobců 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. 

V roce 2010 se škola zapojila do projektu Comenius, v jehož rámci spolupracovala s podobně zaměřenými 
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školami v Belgii, Francii, Řecku, Itálii, Litvě, Portugalsku a Španělsku. 

Dále je škola partnerem Vzdělávacímu centru v Turnově v projektu Systém zvyšování kvality výuky 

anglického jazyka. 

Prezentace školy, výstavy, soutěže a zakázky: 

1/ oddělení uměleckého odlévání: 

– vytvoření ceny pro bowlingovou asociaci 

– výroba cen pro Auto roku 

– řešení návrhu a realizace interiéru pro firmu Slévárna šedé litiny Turnov a upomínkový předmět 

2/ Oddělení zlatnictví a stříbrnictví 

– přehlídka maturitních prací uměleckoprůmyslových škol v Kladně 

– výstava Oděv a jeho doplněk 2010 v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 

– návrh a realizace map 3 států v rámci akce EYOF Libereckého kraje 

– logotyp pro Město Turnov 

– grafická značka pro projekt Comenius  

3/ Oddělení drahých kamenů 

– prezentace na veletrhu Hodiny klenoty INCHEBA Praha 

– účast na výstavě Krása motýlích křídel, Národní muzeum Praha 

– Prezentace na tuzemských akcích (Geosvět - GEMSHOW Praha, Jičín - město pohádky atd. 

– předvádění broušení a ukázek tvorby v rámci akce Kámen a šperk v Turnově 

4/ Oddělení uměleckého zámečnictví a kovářství 

– Prezentace v zahraničí - Ybsitz Rakousko 

– 1. místo na sympoziu GOTHA 

– účast na 30. ročníku mezinárodního setkání kovářů na hradě Helfštýn 

– vernisáž výstavy Kov ve městě, Lipník nad Bečvou 

– samostatné výstavy ve Světlé nad Sázavou, Náměšti nad Oslavou, zámku Svinaře atd. 

5/ Oddělení plošného a plastického rytí kovů 

– odznak Sympozium 2010, Liberecký kraj 

– realizace návrhu pro Bowlingovou ligu, prezentace v televizním vysílání Snídaně s Novou 

– výtvarná soutěž na návrh loga pro Klub lyžařů Turnov 

(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 234 žáků v devíti třídách. Počet 

pracovníků ve sledovaném roce činil 37 úvazků, z toho 32 pedagogických. Na škole externě vyučovali 
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odborné předměty lékaři z Panochovy nemocnice, s.r.o.. 

Ve školním roce 2010/2011 byly vyučovány tyto obory: 

Název oboru Druh studia Počet žáků 

Zdravotnický asistent čtyřleté denní s maturitou 106 

Zdravotnické lyceum čtyřleté denní s maturitou 107 

Ošetřovatel tříleté denní  21 

 

Uplatnění absolventů v roce 2010 bylo následující: 

 Celkem maturantů – 47 

 Dále studuje VŠ – 25 

 Dále studuje VOŠ – 11 

 Studuje jazykovou školu – 1 

 Zaměstnáno v oboru – 9 

 Mateřská dovolená, ostatní - 1 

Úspěšnost při složení státní maturitní zkoušky vcelku kopírovala výsledky školy v minulých letech, takže se 

neobjevily žádné excesy: ze 47 maturantů prospělo na poprvé 38, v opravném termínu 6 a 3 žáci neprospěli. 

Škola provozuje také Domov mládeže s kapacitou 130 lůžek, počet ubytovaných byl 117 studentů. 

Školní jídelnu využívalo ve sledovaném roce 202 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 

důchodců 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 2010/2011 byla provedena výměna bočních vstupních dveří, vymalování a úprava prostoru 

šaten včetně nových skříněk. 

(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 

Semilech. 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 celoživotního vzdělávání.  

Personalistika: 
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Realizační tým tvořilo v roce 2011 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 

Ve správní radě byli zastoupeni členové vedení Města Turnova, Technické univerzity Liberec, turnovských 

středních škol a místních podnikatelů: PhDr. Hana Maierová, předsedkyně správní rady, Mgr. Otakar Špetlík, 

Mgr. Miroslav Vávra, Mgr. Lenka Nováková, Mgr. Jan Rychlík, Dr. Jindřich Houžvička, MBA. 

Dozorčí rada,  v níž jsou opět zastoupeni členové z Města, České školské inspekce, středních škol a 

místních podnikatelů, byla jmenována v následujícím složení: ThMgr. Ondřej Halama, předseda, Ing. Jaromír 

Pekař, Ing. Ing. Jana Rulcová.  

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 2011 

1/ Kurzy 

V roce 2011 bylo v jarním semestru uspořádáno 34 kurzů, které navštěvovalo 198 klientů, a v podzimním 33 

pro 170 klientů. Velkou část tvořily kurzy jazykové ( angličtina, francouzština, němčina, ale i např. čínština), 

dále kurzy psychologie, práce na počítači a další. 

2/ Akreditační činnost 

V roce 2011 nabízelo VCT 6 rekvalifikačních kurzů Pracovník sociální péče, kde bylo proškoleno 97 klientů. 

V sociální oblasti proběhlo také 11 seminářů pro různé zájemce 

3/ Projektová činnost 

VCT připravilo 3 nové projekty: - Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání zdravotnického personálu 

                                                   - Pracujeme s nadanými žáky i s ohroženými předčasným odchodem ze  

                                                     vzdělávání         

                                                   - Aktivní návrat na trh práce po rodičovské dovolené 

Pokračovaly již zahájené projekty: - Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky 

                                                       -  Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka 

(Zdroj: výroční zpráva organizace) 

 

► ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE 5  

Ředitel: Mgr. Bohuslav Lédl 
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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. Dramatický obor měl dva soubory: 

Kámoš drámoš a Pampalin.  

Ve školním roce 2010/2011 školu navštěvovalo rekordních 665 žáků, z toho: 

 - individuální hudební výuka měla 379  

 - kolektivní hudební výuka 121 žáků  

- výtvarný obor 87 žáků  

- literárně dramatický 42 žáků  

- taneční 31 žáků  

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, 

zejména v individuální výuce, výrazně se zvýšil také zájem o tanec. Celkový počet pracovníků byl 39,  z toho 

36 pedagogických. Dvě učitelky se specializují na výuku zrakově postižených žáků, které se dále škola snaží 

zařadit i do kolektivní komorní 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 pořadatelem několika interpretačních dílen, kurzů a 

soutěží: 

- Letní mezinárodní kurzy a festival L. Janáčka a B. Martinů (6. ročník) 

- Turnovské kytaření (rovněž 6. ročník) 

- festival Zpíváme si pro radost 

- škola je spolupořadatelem Interpretačních hudebních dílen při festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov (12.  

   ročník) 

Žáci školy účinkovali na akcích Města (Rozsvícení vánočního stromu, Turnovské vánoční trhy, vítání 

občánků, vernisáže, pietní vzpomínky a podobně) a pořádali samostatné veřejné akce. O prázdninách se 

konal tradiční letní tábor Pleskoty 2011. 

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. Členové dramatického souboru 

Pampalin se účastnili národního kola přehlídky Jiráskův Hronov, další ocenění v celostátních kolech získali 

Ondřej Zlevor, Barbora Sulková a Veronika Lédlová.  

V oblasti údržby budov proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v celé budově, zajištění jihozápadní stěny 

proti pohybu a oprava oken ve 3. patře.. 

(Zdroj: Výroční zpráva školy) 

 

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, TURNOV 

Kosmonautů 1641 

Ředitelka: Bc. Dagmar Rakoušová 

Organizační členění školy: Mateřská škola speciální 
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                                           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 35 dětí s různými 

kombinovanými vadami, tedy po delší době plná kapacita. 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. Dále je pro děti 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 

2010/11  3 třídy s celkovým počtem 14 žáků s autismem a více vadami. Výuková koncepce pomocné školy 

vychází ze vzdělávacích programů pro speciální školy, dále využívá program alternativní komunikace VOKS, 

bazální stimulaci, motoricko-senzorové nápravové terapie, metody léčebné rehabilitace, individuální i 

skupinové tělesné výchovy, canisterapie a dalších známých metod, které se kombinují podle individuálních 

potřeb žáka. Také učebnice vlastní výroby se připravují podle schopností a možností každého žáka zvlášť. 

Škola měla ve sledovaném roce celkem 17 zaměstnanců, z toho 15 pedagogických (9 učitelů, 2 

vychovatelky 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 

vybaveny plošinou pro bezbariérový přístup.   

Důležitá je úzká spolupráce s rodiči, zdravotnickým  personálem, dále škola spolupracuje se SPC Liberec, 

ALPA Praha, Podkrkonošskou společností, Fokusem Turnov atd. V letošním roce se děti zúčastnily školních 

výletů, předplaveckého výcviku, setkávání dětí s dětmi z MŠ Alešova a ostatních zařízení. Děti z mateřské 

školy absolvovaly týdenní pobyt v Borovici a třídenní pobyt ve Skokovech. Pro rodiče byla uspořádána 

tematická setkání k Vánocům, Velikonocům, rozloučení se školáky.. 

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) 

 

► 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. 

Zřizovatelem střediska je Město Turnov.  

Ve školním roce 2010/2011 zde pracovalo 447 dětí (skoro o stovku víc než loni) ve 30 kroužcích, dále zde 

probíhal jeden kurz. Činnost Střediska zajišťovalo 5 stálých a 25 externích pracovníků, většinou vedoucích 

zájmových kroužků. Kroužky byly opět členěny do pěti sekcí (kulturní, výtvarná, přírodovědná, všeobecně 

technická a sportovní).  

Ve školním roce 2010 - 2011 pracovaly při středisku následující kroužky: 

1/ Kulturní sekce  

- Anglická konverzace -  vedoucí Mgr. Eva Hlaváčová (ZŠ Mašov) 
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- 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 Brožková (SVČDM)  

- Keramika I a II – Dana Kupkárová (ZŠ Žižkova) 

- Keramika III a IV – Mgr. Radmila Kokešová (ZŠ Žižkova) 

3/ Přírodovědná sekce 

- Astronomie - Mgr. Vladimír Kafka 

- Mineralogie I a II - Ing. Zdeněk Cuchý 

4/ Všeobecně technická sekce 

- Fotografický kroužek - Alena Novotná 

- Počítačový kroužek - Ing. Tomáš Špinka 

5/ Sportovní sekce   

- Volejbal dívky –  Vlasta Šonská 

- Volejbal přípravka - Jana Jarošová 

- Volejbal chlapci - Mgr. Jan Rakouš   

- Pohybové hry I- Mgr. Jolana Růžičková 

- Orientační běh – Bc. Jindřich Kořínek  

- Fotbal – Tomáš Galik (Přepeře) 

- Florbal – Mgr. Vítězslav  Pozdníček 

- Sportovní kroužek I – Mgr. Renata Šulcová 

- Sportovní kroužek II - Ing. Tomáš Špinka 

- Šachy  -  Jana  Ježková   

- Deskové hry - Pavlína Verichová 

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 a zejména X. dětské 

olympijské hry, každoročně je vyhlašovatelem Nejlepšího sportovce roku,  spolupracovalo s Městem na 

uspořádání Týdne mobility.  

Ve školním roce 2010/2011 byly pořádány samostatné programy, například: 

- Karneval Žluté ponorky - březen 

- Den dětí ve Žluté ponorce - červen 

- Večery otevřených dveří na Lidové hvězdárně pro každého - dle astronomického kalendáře a momentál-  

  ních podmínek 

- jednou měsíčně filatelistické burzy 

V průběhu prázdnin probíhaly tábory a výlety s různým zaměřením, zejména s využitím vlastní táborové 
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základny v Krčkovicích ( dětský tábor "Hvězdné války" 12.7.-23.7. 2011,  tábor pro mládež "Extrém" 23. - 

30.7.2011, výtvarně divadelní tábor v Mukařově "Velká africká výprava" 7.8. - 17.8. 2011, dále soustředění 

volejbalistů, orientačních běžců a další). 

(Zdroj: Výroční zpráva organizace) 
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Úvod 
 

► Pro rok 2011 dostal fond z rozpočtu města přiděleno  800.000 korun a 31.000 bylo čerpáno z 

loňského zůstatku na akce vyúčtované z přelomu roku. Přibližně stejná částka byla poté převedena 

zase na vánoční akce  z roku 2011 na období příští. První kolo žádostí mělo uzávěrku 31. ledna 2011 a 

v řádném termínu bylo přijato 63 žádostí, z toho správní rada zamítla 2 žádosti. 

Částka byla rozdělena na kapitoly následovně: 

a) Přímá podpora - 329 tisíc korun 

b) Akce - 387,9 tisíc korun 

c) Činnost spolků - 43,1 tisíc korun 

d) Publikační činnost (CD, tisk) - 40 tisíc korun  

Z kapitoly Přímá podpora byly hrazeny divadelní přehlídky Modrý kocour a Turnovský drahokam, dále  

Staročeské trhy, festival Dvořákův Turnov a Sychrov , Turnovské hudební večery, Mezinárodní šperkařské 

sympozium, cyklus Adventní koncerty, Poetika 2011 a činnost spolku Turnovská Bohéma. 

Z kapitoly Kulturní akce bylo podpořeno 32 akcí. Největší částky dostaly tradiční velké akce - Mezinárodní 

festival Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů s mezinárodními interpretačními dílnami (příspěvek 25.000 Kč), 

Kulturní léto (22.000,- Kč), Funkin´7 ( 20.000 Kč), a cyklus programů Knihovna přátelská rodině (20.700,- 

Kč), z "nováčků" pak Konference K. J. Erben, pořádaná Pekařovou společností (20.000,- Kč).  

Příspěvky na činnost spolků byly přiděleny 17 spolkům a jejich výše se pohybovala kolem 2.500 korun. O 

příspěvek požádaly vlastivědné - Pekařova společnost Českého ráje, Spolek přátel Muzea Českého ráje,  

O.s. Paměť Českého ráje a Spolek rodáků a přátel Turnova, dále pěvecké sbory, Turnovské orchestrální 

sdružení a kapely různých žánrů. 

Kapitola příspěvků na publikace a CD byla v tomto roce rozdělena na 4 projekty, všechny ve formě publikací 

a tiskovin -  Z Českého ráje a Podkrkonoší, Od Ještěda k Troskám, Zápisky z Turnova Mgr. Petra Kučery a 

Výroční bulletin 150 let Pěveckého sboru Antonín Dvořák. 

Druhé kolo proběhlo v září 2011 a byly uspokojeny 3 žádosti, jedna žádost byla zamítnuta. Ve druhém kole 

bylo rozděleno 36 tisíc korun. 

 

 

Kulturní dění ve městě 
 
► DIVADLO, HUDBA, KLUBOVÉ A LITERÁRNÍ POŘADY 

 

Po adventním a vánočním "nášupu" kulturních pořadů se lednová kultura rozjížděla trochu pomaleji než v 
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minulých letech. Prvním pořadem na rozhraní žánru hudebního a filmového byl 

► 5. ledna celovečerní dokument s komentářem Johnnyho Deepa Doors: When you are Strange. 

Promítal se v Biu Ráj. 

 

► V úterý 11. ledna se v divadle hrálo abonentní představení řady Nová scéna s názvem Nebe? 

Autorské představení Divadla Bolka Polívky zpracovávalo vyprávění tří žen - učitelky Marušky, herečky 

Simony a kadeřnice Ilči, v hlavních rolích účinkovaly Daniela Zbytkovská, Barbora Seidlová a Nikola 

Zbytkovská. 

► Ve čtvrtek 13. ledna patřilo divadlo dětem a pohádce Čert a Káča.  Veselé  kontaktní představení 

rozehráli Jan Přeučil a Eva Hrušková, loutky vytvořil Jaroslav Doležal a skvělou hudbou doplnil Zdeněk 

Barták. 

 

► Také další divadelní představení patřilo dětem - v cyklu Táto, mámo, pojďte se mnou do divadla 

uvedlo Divadlo Matěje Kopeckého Malostranskou zimní pohádku. 

 

► V pondělí 17. ledna proběhla přednáška Židé na Turnovsku. Mgr. Pavel Jakubec tímto uvedl do života 

stejnojmennou knihu dr. Terezie Dubinové a svoji a zároveň připomněl tragické výročí transportu turnovských 

Židů do koncentračních táborů v lednu 1943. 

 

► Ve středu 19. ledna vystoupili v D klubu pražští herci Naďa Konvalinková a Pavel Trávníček. 

Vyprávění njen o rolích princů a princezen provázel slovem Petr Vydra a hudební improvizací Martin Hybler. 

 

► Ve čtvrtek 20. ledna se konalo další představení pro školní a předškolní děti - pohádka O Kačence 

a raráškovi. Pohádka Divadla Ludvík o hubaté švadlence a poťouchlém raráškovi děti provedla celým 

rokem, různými zvyky a svátky. 

 

► Téhož dne, 20. ledna, se v klubovně DPS na Výšince uskutečnilo Setkání s příběhem a písničkou. 

Pořad připravily a předvedly Jarmila Enochová z divadla rolnička a Eva Kordová. Program se opakoval 25. 

ledna v DD Pohoda. 

 

► V úterý 25. ledna se milovníci cestování sešli v divadle na Cestovatelském klubu s názvem 

Putování po Madeiře. Pořadem provázel Petr Schlindenbuch, který seznámil přítomné s mnoha 

zajímavostmi, flórou, faunou i historií ostrova. 

 

► Ve středu 26. ledna v rámci Turnovských hudebních večerů navštívil Turnov Five Star Kvartet.  

Silná čtyřka vynikajících českých klarinetistů - Jiří Hlaváč, Vlastimil Mareš, Irvin Venyš a Jan Mach - 

vystoupila v turnovském Městském divadle. 

 

► V pátek 28. ledna koncertovala na Střelnici skupina QUEENie. Skupina považovaná odborníky za 

nejlepší revival dnes již neexistující skupiny Queen, známá i z televizní soutěže talentů, bohužel nepřitáhla 
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tolik diváků, jak by si zasloužila. 

 

► Další hudební skupina - Goodfellas - poctila turnovskou Střelnici koncertem v malém sále ve 

čtvrtek 3. února.  Česká, ryze akustická skupina na pomezí žánrů ( od folku až po hip-hop) zahrála v 

Turnově v rámci turné Sweet & Lowdown. 

 

► V úterý 8. února se konal Večer Na Sboře  s názvem Sám proti zlu - Život Přemysla Pittera. Byla to 

beseda s novinářem a spisovatelem nad jeho novou stejnojmennou knihou. 

 

► Turnovský hudební večer se uskutečnil v divadle o den později, 9. února. Pěvecký recitál přednesla 

"skoroturnovská" sopranistka Zdena Kloubová. Na klavír doprovázela Jitka Čechová. 

 

► Divadlo ožilo i ve čtvrtek 10. února s herci Divadla Zahrada. Na programu byly dvě jednoaktovky - hra 

Josefa Topola Kočka na kolejích, která se stala jedním z nejúspěšnějších počinů 60. let, a Audience 

Václava Havla. Hlavní role ztvárnili Denisa Koudelková, Pavel Novák, Pavel Landovský a Jan Holek, takto 

režisér a herec v jedné osobě. 

 

► V pátek 11. února přivítalo turnovské divadlo brněnskou alternativní skupinu Květy.  Žánrově těžko 

zařaditelná skupina využívá netradiční nástrojová spojení a celkově zajímavý koncertní projev.  Škoda, že 

nabídka nezaujala více návštěvníků. 

 

► V sobotu 12. února pokračoval cyklus Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla pohádkou O zlé 

královně. Na motivy klasických českých pohádek zpracoval a zahrál divadelní soubor Aleny Bastlové. 

 

► V neděli 13. února navštívil Turnov známý cestovatel a autor vynikajících diashow Leoš Šimánek s 

programem Austrálie křížem krážem.  Pořad v Biu Ráj dokumentoval jeho tříměsíční cestu napříč 

"červeným kontinentem". 

 

► V pondělí 14. února se přímo roztrhl pytel s cestopisnými pořady: 

    - v kulturním sálku knihovny proběhla přednáška naší mladé cestovatelky a fotografky Ilony Fůzékové  

      Tanzanie od 10 hodin 

    - v penzionu v Žižkově ulici povídala a promítala zmíněná dáma na téma Afrika od 14 hodin 

    - v kině proběhlo další představení diashow Leoše Šimánka Austrálie křížem krážem 

 

► Téhož dne, 14. února, hrálo ještě divadlo pro školy a školky Pirátskou pohádku, veselý a 

dobrodružný příběh doplněný "pravou" mlhou, čtyřmetrovou loutkou chobotnice a dalšími efekty.  

 

► V úterý 15. února pokračoval Cestovatelský klub pořadem Irsko II. V nejnovější digitální diashow 

představil cestovatel a fotograf Martin Loew severní polovinu Smaragdového ostrova včetně jeho tajemné 

keltské historie. 
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► RNDr. Zdeněk Mrkáček představil svoji novou knihu Jedinečný Český ráj, a to přednáškou s 

promítáním, nejprve 17. února v penzionu na Výšince a 22. února v DD Pohoda. 

 

► Ve dnech 17. až 20. února proběhl na turnovských jevištích 16. ročník tradiční přehlídky 

amatérského divadla Modrý kocour.   Své umění předvedlo 19 souborů z celé České republiky a Polska, 

domácí divadlo reprezentoval soubor Společnost bloumající veřejnosti s hrou Černá noc a soubor ZUŠ 

Turnov Není to..., ani to... vystoupením s názvem Za zdí. Program jednotlivých dnů byl následující: 

Čtvrtek 17. února 

16.00 Camický furan - Stopa Liberec (divadlo)  

19.30 Černá noc - SBV Turnov (divadlo) 

21.30 Za zdí, Není to…, ani to… - ZUŠ Turnov (kino) 

22.30 City Banka - Destruktivní deziluze Praha (kino) 

Pátek 18. února 

8.30 Pohádky do kapsy - Tyjátr Praha (divadlo) 

12.00 Frank pátý - Tyjátr Praha (divadlo) 

16.30 Zlato, jsem doma - Kamdivadlo Česká Kamenice (divadlo) 

18.00 Labyrint srdce - Magdaléna Rychnov (kino) 

19.30 Doubkova hole má - Nejhodnější medvídci (divadlo) 

21.30 Kráska z Leenane - Rádobydivadlo Klapý (kino) 

Sobota 19. února 

10.00 Dům, kde to dělají dobře - Akakababa Kladno (divadlo) 

12.30 Ona - TMA-divadlo Terezín (kino) 

14.00 Kulhavý mezek - Štěpánek Chrudim (divadlo) 

16.00 Kukajúci anjel - J.S.T.E a D.R.E.D. Kladsko (kino) 

17.15 Teatromat - Divadlo Vosto5 Praha (divadlo) 

20.00 William Shakespeare - Oldstars Praha (kino) 

21.45 Polyhistoři - Černí šviháci Kostelec (divadlo) 

Neděle 20. února 

11.00 Hamlet - Walny teatr Warszava (divadlo) 

12.30 Otec čísel - Rituál jeleního muže Jeřice (kino) 

14.30 Kdo to asi přišel - Svatopluk Benešov (divadlo) 

 

Odbornou porotu tvořili Petr Christov, Vladimír Hulec, Radovan Pacl, Petr Lanta a Jaroslav Stuchlík. Ze 

dvaceti vynikajících představení vybrali na Šrámkův Písek  soubor Rituál jeleního muže Jeřice s divadelním 

představením Otec čísel, na druhém místě skončil soubor J.S.T.E. a D.R.E.D. Kladsko s inscenací Kukajúcí 

anjel a třetí byl soubor Nejhodnější medvídci s hrou Doubkova hole má. Na Mladou scénu do Ústí nad Orlicí 

byl dramaturgii celostátní přehlídky navržen soubor Oldstars Praha s divadelním představením Williame: 

Shakespeare. 
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► V sobotu 19. února navštívila Turnov skupina Prague Conspiracy. V malém sále Střelnice předvedla 

skupina svou novu tvář v rytmu disca, rocku a punku. 

 

► V pondělí 23. února se v sálku knihovny konal cestopisný pořad Nový Zéland - severní ostrov. O 

svých zážitcích vyprávěl a fotografie promítal MUDr. Miroslav Holub. 

 

► Další večírek s Mackie Messer Bandem se konal v pátek 25. února v restauraci Divizna. Jako vždy u 

této místní kapely nechyběla dobrá muzika, nadšení a humor. 

 

► V sobotu 26. února potěšila příznivce dechovky kapela Broďanka, vedená Rudou Mullerem. 

Program obohatilo také vystoupení mažoretek Perliček. Stolová úprava sálu dovolila setkání s přáteli i tanec.  

 

► Týž den, 26. února, vystoupily v malém sále rockové kapely Rubbish, Vetrol, Clockwork Ceremony a 

Nothingham v koncertu s názvem Black and white Night vol. 1. 

► V úterý 1. března se konal další pořad Cestovatelského klubu Albánie.  V Městském divadle v 

Turnově vyprávěla a promítala MUDr. Helena Boháčová. 

 

► Třetí abonentní divadelní představení z řady Nová scéna zahrálo Divadlo Na zábradlí a jmenovalo 

se Louis a Louisa. Téma adopce na dálku režijně zpracoval Juraj Nvota, na turnovském jevišti si zahráli 

Bohumil Klepl, Magdaléna Sidonová, Pavel Liška, Gabriela Pyšná a Ladislav Hampl. 

 

► V sobotu 5. března pokračovaly večery pro milovníky dechovky - Posezení při dechovce. V budově 

hasičárny se scházela většinou starší a střední generace s dechovou hudbou Turnovanka většinou jednou 

za čtrnáct dní. 

 

► V úterý 8. března patřilo divadlo dětem, zejména předškolním, a pohádce Polízanice malé 

čarodějnice. Veselou pohádku navštívily zdejší mateřské školy a první ročníky základních škol. 

 

► Ve středu 9. února hostilo Městské divadlo v Turnově jiný žánr - klasickou hudbu a 567. Turnovský 

hudební večer s názvem Vivat Chopin.  Klavírní recitál na chopinovské téma přednesl náš přední klavírista 

Martin Kasík. 

 

► Ve čtvrtek 10. března se uskutečnil jubilejní 10. ročník oblastní přehlídky dětských divadel 

Turnovský štěk, tentokrát v Městském divadle v Turnově.  Zúčastnilo se 6 souborů se 7 představeními. Do 

krajského kola postoupil soubor ZUŠ Turnov Kámoš Drámoš s představením Staré pověsti české, který 

získal i cenu diváka, a Pampalin s představením Když nemůžu spát. Toto představení také získalo cenu 

poroty za autorský text. Kromě vítězných souborů se zúčastnily divadelní kroužky z Benešova u Semil, ze 

ZŠ 28. října Turnov, Myš-maž ze ZUŠ Turnov a Rarášci z Lomnice nad Popelkou. 

 

► Originální divadelní představení Ekonomie dobra a zla bylo odehráno pátek 11. února. Podle 
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oblíbené knihy ekonoma a poradce prezidenta Václava Havla Tomáše Sedláčka ho nastudovala pražská 

nová scéna Národního divadla a vystoupili v něm Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Tomáš Sedláček. 

 

► V sobotu 12. března hostovalo v Turnově Divadlo Pohádka s představením Honza a čert. Hudební 

pohádka byla zpracována na klasické motivy českých báchorek s humorem, poetikou a klasickému 

zpracování odpovídaly i kostýmy a malovaná scéna. 

 

► V pondělí 14. března se v Městské knihovně Antonína Marka uskutečnila ojedinělá akce - Maratón 

čtení města Turnova. Součástí byly tři tématické bloky. Od 8 hodin interaktivní pořad pro děti Knížka je náš 

kamarád, od 14 hodin povídání se spisovateli Stanislavem Kubínem, Ottou z Hejnic a básníkem Markem 

Sekyrou pod názvem Čtení nás baví, čtení nám pomáhá. Na závěr se představily literární osobnosti 

Libereckého kraje při autorském čtení od 16 hodin v Klubu autorů Liberecka.  

 

► Úterý 15. března přineslo dva kulturní programy.  Večer Na Sboře s názvem Václav Čtvrtek a Český 

ráj slovem provedly PhDr. Eva Bílková a Eva Kordová, hudbou flétnistka a učitelka ZUŠ Turnov Monika 

Szantó. 

V rámci seriálu Písničky Napříč vystoupili Ondřej Halama a Karel Vepřek, písničkář a redaktor Českého 

rozhlasu, v Kavárničce 8 v ulici 5. května. 

 

► Od pátku 18. do neděle 20. března se probíhala loutkářská přehlídka Turnovský drahokam, která 

tímto vstoupila do třetí desítky ročníků.  V programu vystoupilo 13 souborů z Turnova i dalších měst:  

Pátek 18.3.: 

8.30 a 10.00  - Cesta kolem světa - představení pro děti od 3 let (Divadýlko Matýsek Nový Bor) 

Sobota 19.3.:  

09.00 Slavnostní zahájení festivalu starostkou Hanou Maierovou 

09.15  - Nastavte uši, pozorujte - pro děti od 5 let (Vezichet Jablonec n/N.) 

11.00  - Hloupé království - pro děti od 4 let (Čmukaři Turnov) 

13.00  - Kašpárkovo překvapení - pro děti od 4 let (Martínek Libáň) 

15.00  - U Černého kocoura - pro děti od 7 let (Kyselé rybičky Chlumec n/C.) 

15.20  - Kdo zachrání princeznu - pro děti od 4 let (Polehňovi Hradec Králové) 

16.30  - Za zdí - pro mládež od 12 let (Není to ani to, ZUŠ Turnov) 

17.00  - Když nemůžu spát - pro děti od 10 let (Pampalin, ZUŠ Turnov ) 

Neděle 20.3.: 

09.00  - Zlatovláska - pro děti od 3 let (Popelka Lomnice nad Popelkou) 

11.00  - Papírová pohádka - pro děti od 3 let (Kordula Liberec) 

13.00  - Sněhurka - pro děti od 3 let (Blechy Jaroměř) 

13.20  - Malá indiánská pohádka - pro děti od 3 let (Maminy Jaroměř) 

15.00  - Honza v pekle - pro děti od 3 let (divadlo Z Půdy Klášter n. J.) 

 

Domácí barvy hájily soubory Čmukaři, Pampalin a Není to..., ani to.... Na loutkářskou Chrudim postoupil již 
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podruhé jablonecký Vozichet s představením Nastavte uši, pozorujte, na druhé a třetí místo doporučila 

porota složená z Aleny Exnarové, Ireny Marečkové a Štěpána Filcíka pohádku Kdo zachrání princeznu 

Polehňových z Hradce Králové a Malou indiánskou pohádku souboru Maminy Jaroměř. Hlavní, tedy 

diváckou cenu Turnovský drahokam, získalo představení Papírová pohádka souboru Kordula Liberec. 

 

► V sobotu 19. března se kromě pokračující přehlídky Turnovský drahokam uskutečnily dvě hudební akce. 

V hasičárně na Daliměřicích proběhlo další Posezení při dechovce a v malém sále Střelnice hostovala 

kapela ve stylu etno Ahmed má hlad. 

 

► V pondělí 21. března Cestopisný klub navštívil Nový Zéland - Jižní ostrov. Přednáška MUDr. Jiřího 

Holba navázala na únorové povídání o Severním ostrově. 

 

► Také druhý den, 22. března, si mohli zájemci "zacestovat" při přednášce Karla Janáka Pyreneje, která 

byla opakována ještě 24. 3. v penzionu v Žižkově ulici. Kromě toho se dopoledne konalo představení 

plzeňského Divadélka Kuba s názvem Není drak jako drak a večer vystoupila v divadle Marta 

Töpferová. Navštívila Turnov v rámci českého turné (jinak žije v USA), a to s vynikajícím doprovodem 

kytaristy Davida Dorůžky, basisty Tomáše Lišky a bubeníka Martina Nováka. 

 

► V pátek 25. března předvedli svou hudebně zábavnou show Lenka Vychodilová a David Noll 

(Vychodilová & Noll). Bývalí členové divadla Sklep seznámili Turnováky nejen s Lemurou, někdy luznou, 

jindy hrůznou, což je úspěšné album z roku 2009. 

 

► V pondělí 28. března proběhl v knihovně cestopisný pořad Tasmánie jinýma očima. Nevšední 

pohled na život v této exotické zemi zprostředkoval divákům Ing. Libor Vavřinec. 

 

► V pátek 1. dubna proběhl 11. ročník celostátní akce Noc s Andersenem.   Akce začala tradičně 

průvodem od knihovny, resp. stromu Pohádkovníku, na náměstí Českého ráje, v čele kráčel král a královnou, 

bubeník, rytíři a spousta pohádkových postav a zvířátek. Program zaměřený na pohádky jubilujícího Karla 

Jaromíra Erbena a Václava Čtvrtka pokračoval na náměstí Českého ráje pohádkami, hudbou i šermířským a 

ohňovým vystoupením. Letos bylo 526 účastníků a přespali v knihovně, školách, muzeu a nově i v Centru 

pro rodinu Náruč.  

 

► V sobotu 2. dubna čekaly na Turnovany dva zajímavé programy. Pro děti to byl Michalův salát, oblíbený 

zábavný pořad s Michalem Nesvadbou se konal v kině od 10.30 hodin.  Pro všechny věkové kategorie pak 

od 14 hodin probíhala akce Song Fest aneb Vítání jara v Českém ráji. Hlavními protagonisty druhého 

ročníku této výrazné akce byli čínská zpěvačka Feng-yün Song a Jaroslav Dušek, zahájení se zúčastnil 

čínský velvyslanec v České republice, starostka města a další hosté. Před Kamenářským domem vedl 

Jaroslav Dušek pozdrav slunci, následovala vernisáž výstavy Čínská výšivka a hedvábí. Další část programu 

se odehrávala v prostorách Střelnice, a to Barevný jarmark s divadélkem pro děti, bubenickým workshopem, 

tradičním čínským čajovým obřadem a k vidění byl také slavný Lví tanec. Večer vystoupil Jaroslav Dušek s 
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improvizací Malá vizita, hudební část tvořilo vystoupení  Feng-yün Song, Věry Wajsarové, Klíma bandu a 

bubenické skupiny Létající koberec. V průběhu večera proběhlo také diskusní fórum se spisovatelkou 

Danielou Fischerovou. Velmi bohatý začátek jara.  

 

► Neděle 3. dubna patřila ochotnickému divadlu z Olešnice a pohádce Jednou ranou. Klasické a 

zároveň humorné nastudování nadchlo malé i velké diváky. 

 

► Také v pondělí zvalo děti do divadla představení Kufr - kufřík.  Pantomimické divadlo Theatre 

Fortissimo předvedlo po několikaleté pauze neobvyklou formu představení pro mladší ročníky základních 

škol. 

 

► V úterý 5. dubna  čekala na diváky jedna z akcí roku - Komorní koncert Lucie Bílé ve velkém sále 

Střelnice. Jedna z nejzářivějších hvězd českého hudebního nebe vystoupila za klavírního doprovodu Petra 

Maláska se slovy: "Budu se snažit dát lidem to, pro co si přijdou. Repertoár máme barevný, veselý, dojemný, 

vybraný především z lásky k hudbě i k divákům". Jak slíbili, tak udělali. Dokonce i po ekonomické stránce byl 

pořad úspěšný, což je dnes velký div, především ovšem zásluhou vstřícnosti hlavní představitelky. 

 

► Týž den se konal Večer na Sboře Okna vesmíru dokořán. Hostem byl známý astronom a popularizátor 

tohoto oboru RNDr. Jiří Grygar. 

 

► Ve čtvrtek 7. dubna hostovala na Střelnici kapela Traband. Dřívější vyznavači techna se umírnili do 

lyričtějších poloh a vystoupili ve složení Jaroslav Svoboda - vedoucí kapely a hráč na spoustu nástrojů 

(harmonium, kytary, baskytara, cimbál), zpěvák, autor řady písní, Jana Modráčková - Kaplanová (kytara, 

trumpet, harmonium, zpěv), Václav Pohl (bicí, zpěv) a Robert Škarda (tuba, suzafon). 

 

► V pátek 8. dubna se konalo 4. představení abonentní řady Nová scéna s názvem Venkov. Soubor 

vynikajících absolventů Janáčkovy akademie múzických umění Burantheatr předvedl hru anglického 

dramatika Martina Crimpa o útěku z města a neočekávaných komplikacích včetně vztahových záležitostí. 

 

► Úterý 12. dubna bylo velmi podnětné, uskutečnily se hned tři různé pořady. Pro děti to bylo představení  

brněnského Hravého divadla Když jde kůzle otevřít, odpoledne proběhlo setkání s nestorem turnovských 

divadelníků a držitele ceny J. K. Tyla Mílou Holasem a vedoucím současného divadla mladých Petrem 

Hakenem Divadlo stále živé. Večer Cestovatelský klub navštívil Kubu s vyprávěním a fotodokumentací 

od  MUDr. Heleny Boháčové. 

 

► Ve čtvrtek 14. dubna byl v kině připraven pořad z jiného soudku - Televarieté 2011 v podání 

travesti skupiny Hanky Panky. Nápaditý zábavný pořad tentokrát evokoval známý televizní pořad z 80. let. 

 

► V pátek 15. dubna vyprávěl Jakub Wagner O rybách. Cestovatel, biolog a dobrodruh je znám ze 

stejnojmenného pořadu v televizi, na živé vyprávění se mohli držitelé rybářského lístku těšit dokonce se 
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slevou. 

 

► V sobotu 16. dubna zvalo Městské divadlo Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla na pohádku O 

pračlovíčkovi. Nová pohádka divadla Tramtarie využila oblíbenosti dinosaurů a dalších pravěkých zvířat k 

veselému a lehce poučnému vyprávění.  

 

► V pondělí 18. dubna hostovalo v Turnově pražské Divadlo HÁTA Olgy Želenské s představením 

Dnes hrajeme Cyrana.  Komedie amerického dramatika Kena Ludwiga o divadelním světě v podání 

skvělých herců Libora Hrušky, Ivany Andrlové, Vladimíra Čecha a dalších zdejší publikum pobavila. 

 

► V úterý 19. dubna se uskutečnil již 12. ročník soutěže Turnovský kos. Zúčastnilo se 35 zpěváků a 

zpěvaček, kteří soutěžili v pěti kategoriích: 

- 1. kategorie - děti z mateřských škol - soutěžilo 8 dětí, bez určení pořadí 

- 2. kategorie - žáci 6 - 8 let - zvítězila Simona Bursová ze ZŠ Mašov 

- 3. kategorie - žáci 9 - 11 let - o vítězství se dělili Michal Lachman, Barbora Procházková a Tereza Kokinová,  

    všichni ze ZŠ Skálova v Turnově 

- 4. kategorie - žáci 12 - 14 let - zvítězila Ivana Patrmanová 

- 5. kategorie - mládež 15 - 18 let - první místo nebylo uděleno 

 

► Týž proběhla ještě přednáška O přírodě Frýdlantska. Besedu spojenou s promítáním vedla Šárka 

Mazánková, autorka stejnojmenné knihy. 

 

► Ve středu 20. dubna se jako 568. Turnovský hudební večer konal slavnostní koncert ke 150. výročí 

nepřetržité činnosti Pěveckého sboru Antonín Dvořák.  Není mnoho spolků, které se mohou pochlubit 

úctyhodným kulatým výročím vzniku, majícího kořeny v národním obrození. Nepřerušená řada generací 

zpěváků, sbormistrů, doprovazečů, ale i předsedů a organizátorů vytváří neopakovatelnou atmosféru spolku. 

Sbor předvedl průřez svým repertoárem od duchovní a klasické hudby po lidové písně a spirituály. Hosty 

večera bylo Turnovské orchestrální sdružení, Martin Hybler a sopranistka Michyio Keiko. Program byl 

ozvláštněn promítnutím dokumentu ze záznamů Milana Brunclíka a archívu sboru.  

 

► V pátek v cyklu Hudebních sklepů vystoupil v malém sále Střelnice Petr Nikl. Tento zajímavý 

účinkující je výtvarník, performer a hudebník v jedné osobě, takže jeho žánrové zařazení je zhola nemožné. 

Avšak vystoupení je nevšední a nezapomenutelné. 

 

► Večer Na Sboře s názvem Sto let turnovského knihtisku se uskutečnil 26. dubna. Pořadem 

věnovaným významné tiskárně v regionu Turnovska provázal PhDr. Vlastislav Hnízdo, dále účinkovali Eva 

Kordová, Petr Pešek a Martin Hybler.  

 

► Ve středu 27. dubna předvedlo pražské Malé divadélko dvě loutkové pohádky pro mateřské školy, a to 

O Palečkovi a O kohoutkovi a slepičce. 
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► V neděli 1. května využila řada Turnovanů krásného počasí k vycházce na Valdštejn a shlédnutí 

představení melodramatu Máj.  Recitovali Gabriela Fillipi, Ernesto Čekan a Filip Sychra, tradičně se 

zúčastnil autor hudby Zdeněk Zahradník. 

 

► Turnovská kulturní nabídka v květnu začala 3. května Cestovatelským klubem Židovské památky, v 

divadle přednášel a promítal Mgr. Pavel Jakubec. 

 

► V pátek 6. května se konalo v Městském divadle 5. představení řady Nová scéna ŠOA. Členové 

Švandova divadla v Praze předvedli naprosto výjimečnou kreaci příběhu dvou lidí na pozadí pekla 

koncentračních táborů. Inscenace byla sestavena podle autentických výpovědí herečky Hany Pravdové a 

sportovce Miloše Dobrého. 

 

► V sobotu 7. května se uskutečnil koncert J. H. Krchovského & Krchoff Bandu s domácí kapelou 

Nothingham. Koncert byl náhradou za listopadové vystoupení, které se nekonalo pro nemoc jednoho z 

účinkujících. J. H. Krchovský (vlastním jménem Jiří Hásek) je jedním z nejosobitějších básníků a spisovatelů 

dnešní doby, jeho tvorba vychází z pražského undergroundu 80. let. Dosud vydal 8 knih + sebrané dílo 

Básně (Brno 1998). Setkání s ním bylo jistě pro fanoušky svátkem. 

Týž den dopoledne proběhla v rámci Turnovského kytaření přednáška Tomáše Najbrta o historických 

hudebních nástrojích.  

 

► Nedělní podvečer 8. května mohli zájemci o filozofii a světová náboženství strávit v synagoze v 

Krajířově ulici na přednášce PhDr. Daniela Bouška Muslimsko-židovská polemika středověku. 

 

► Ve středu 11. května pokračoval cyklus Turnovské hudební večery Varhanním koncertem.  V 

kostele sv. Mikuláše vystoupil jeden z našich nejmladších nadějných varhaníků Drahoslav Gric. 

 

► Dalším koncertem v divadle bylo alternativní představení Sousedi v sobotu 14. května. Akustická 

komorní hudba v podání Karla Žďárského ( violoncello, kytara), a Martina peřiny ( kytara looper). 

 

► V neděli 15. května proběhl další Jazzový podvečer v Maškovce, s Lédl Jazz Quintetem vystoupil 

jeden z našich nejlepších trumpetistů Jiří Hlava. 

 

► Pondělí 16. května přineslo opět dva kulturní pořady.  Dopoledne to bylo divadlo pro děti - veselou 

pohádku o štěněti Balynce zahrálo Karlovarské hudební divadlo. 

Odpoledne se v penzionu v Žižkově ulici konala přednáška Marie Roubalové Památky na Turnovsku. 

Zejména pamětníci rádi zavzpomínali při vyprávění i promítání obrázků ze známých míst dříve a nyní. Pořad 

byl opakován ještě 19. května v penzionu na Výšince. 

 

► Středeční kultura 18. května začala v Turnově také už dopoledne, a to představením hudební 
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pohádky Jak se krotí princezny. Výpravná činoherní inscenace vznikla podle předlohy Boženy Šimkové, 

autorky úspěšného večerníčku krkonošské pohádky. 

Večer proběhla talk show z cyklu D klub s Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou.  

 

► Ve čtvrtek 19. května byl v malém sále Střelnice připraven zajímavý experiment Bubnování pro 

zdraví a radost.  Byl to nevšední zážitek pro širokou veřejnost. 

 

►  Hned na druhý den, 20. května, ožil malý sál znovu koncertem Shoenfelt & Cingl.  Frontman vcelku 

drsné stejnojmenné punková kapely v duu s Pavlem Cinglem vytvořili trochu jemnější odstín tohoto žánru. 

 

► V neděli 20. května se v synagoze konal nevšední program - promítání dokumentu Česká křídla 

nad Sionem. Dokumentární film pojednává o podílu Československa na státu Izrael. Zúčastnili se také 

scénáristé dokumentu Jiří Reichl a Aleš Knížek. 

 

► V úterý 24. května pozval písničkář Ondřej Halama do pořadu Písničky napříč hosty z Brna, a to 

Ladu Šimíčkovou a Ivo Cicvárka. Jejich hudební styl, mající blízko k folkovému šansonu, vytvořil krásnou 

atmosféru jako vždy v Kavárničce 8. 

 

► Středa 25. května patřila v turnovském divadle abonentům klasické divadelní řady a představení 

Jak uvařit žábu. V tragikomedii Petra Strnada o posledním soudu excelovali Vilma Cibulková a Miroslav 

Etzler.  

 

► Ve čtvrtek 26. května se uskutečnil Večer Na Sboře  na téma Antonín Dvořák a Turnov.  

Komponovaný pořad k 150. výročí Pěveckého sboru Antonín Dvořák slovem provázel jeho dlouholetý 

předseda Jiří Zajíc, recitovali Eva Kordová a Petr Pešek, hudbu obstarali manželé Eva a Bohuslav Lédlovi. 

 

► V pátek 27. května se konalo historicky poslední činoherní představení na velkém jevišti Bia Ráj.  

Herci a loutky z Naivního divadla v Liberci zahráli příběh Jakub a obří broskev. 

Týž den večer se v atriu muzea uskutečnil již tradiční festival Neformjazzfest. Na turnovském jevišti 

účinkovali domácí - Mackie Messer Band, Lédl Jazz Quintet s hostem Jaroslavem Šolcem - i hostující kapely 

- Jiří Hlava & Four Trumpets, Rh faktor a další.  

A do třetice se v divadle odehrál nevšední koncert Eggnoise - Za oponou. Zmíněná skupina ve stylu 

hardswingu již v Turnově hostovala poněkolikáté. 

 

► Nedělní večer 29. května byl korunován koncertem Vzácné setkání. Setkání bratrů Jana a Františka 

Nedvědových při jednou společném koncertě opravdu je k vidění spíše výjimečně. V Turnově se podařilo a 

diváci si mohli vychutnat známé melodie Kočovní herci, Růže z papíru, Stánky a další a další. 

 

► Ve čtvrtek 2. června se uskutečnil Den čtenářů na hradě. Městská knihovna společně se školami 

zorganizovala setkání čtenářů, literárních autorů, vypravěčů i malířů s prvňáčky a jejich rodiči. Děti putovaly 
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pohádkovou stezkou z města na hrad Valdštejn,kde je čekala Barevná pohádka a další program. 

 

► V pátek 3. června uspořádali studenti gymnázia tradiční Čajáč s novým názvem Turnov Tea Party.  

V letním kině se vystřídala řada kapel zejména studentských, na příklad Tamdoletma, Traffic Jam, BruSka, 

Big Fish gone... 

 

► V úterý 7. června patřilo divadlo příznivcům turnovského studentského divadla a premiéře hry 

Příběh západní čtvrti.  Nově pojatý prastarý příběh o nenávisti dvou rodin (vesnic, etnik...) a velké lásce 

režijně zpracoval Petr Haken. 

Týž den se konal Večer Na Sboře, tentokrát jako Koncert Vladimíra Merty. Hlavním hostem byl, jak 

napovídá název, legendární písničkář, ale i spisovatel, publicista a fotograf, prostě výjimečný Vladimír Merta. 

 

► Ve středu 8. června zvala děti do divadla pohádka Kocour v botách. Klasickou francouzskou pohádku 

zahráli členové pražského divadla ELF jako kombinaci živých herců a marionet. 

 

► Ve čtvrtek 9. června proběhla v DPS na Výšince cestopisná přednáška Afrika. Své zážitky 

zprostředkovala slovem i obrazem mladá cestovatelka a fotografka Ilona Bitterová. Přednáška byla 

zopakována ještě v DD Pohoda v úterý 21. června. 

 

► Sobota 11. června patřila příznivcům dechové hudby a dlouho očekávanému Festivalu dechovky.  

Na jevišti letního kina se vystřídaly kapely Turnovanka, Plechařinka, pražská Krajanka, Broďanka a další 

hosté, program zpestřily mažoretky Perličky. Zájem diváků byl bohužel nižší, než se předpokládalo. 

 

► V pondělí 13. června se uskutečnilo představení klasické divadelní abonentní řady, a to Kabelky 

Jiřího Pokorného. Tragikomedie plná improvizací i dramatických chvil je do značné míry postavena na 

hereckých výkonech hlavních představitelů, které si zahráli Tomáš Matonoha, Lucie Benešová, Nela 

Boudová a Alena Štréblová. 

 

► V úterý 14. června byl zahájen nový cyklus pořadů Úterky. Jednalo se o netradiční a alternativní 

vystoupení, která se  odehrávala v zadním traktu divadla. Jako první to bylo vystoupení anglického stand up 

komika a soulové kapely z Jičína The Angličan a Bar's Brothers. 

 

► V pátek 17. června byl pro zájemce připraven v zadním traktu divadla koncert s neobvyklým 

názvem Sedláček - Václavík - Sedláček. Hudební trio na pomezí rocku, popu a folku zahrálo ve složení 

Lukáš Sedláček (piano), Lukáš Václavík ( elektrická kytara) a Daniel Sedláček (kytara, zpěv). 

Týž den se v atriu muzea uskutečnil 2. ročník Minidivadelního pidipikniku. Představily se mladé 

dramatické soubory Základní umělecké školy v Turnově Pampalin a Není to ani to. Na závěr zahrál FD band. 

 

► V pondělí 20. června byl připraven cestopisný pořad Albánie. V penzionu v Žižkově ulici přednášela o 

znovu objevované evropské zemi Ilona Bitterová. 
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Týž den se ve velkém sále Střelnice konal velký koncert souboru 4tet. Soubor založil v roce 2002 Jiří Korn, 

což samo o sobě zaručuje precizní profesionální projev a originalitu tohoto vokálního souboru, jehož členy 

jsou David Uličník (tenor), Jiří Korn a Jiří Škorpík (baryton) a Dušan Kollár (bas). 

 

► Cyklus Úterky pokračoval 21. června pořadem Vlkabaret. Skupina herců a hudebníků kolem autora 

písní Martina Vlka se inspiruje kabarety v Německu, Francii a Praze na přelomu 19. a 20. století. 

 

► Ve středu 22. června se konal nevšední koncert Filharmonie Hradec Králové, kde zazněla kantáta 

Antonína Dvořáka Svatební košile. Původně plánované představení pod širým nebem (v letním kině), 

muselo být z důvodu hrozících bouřek přesunuto do budovy kina, což se bohužel nejspíš podepsalo na 

návštěvnosti. Představení řídila dirigentka Miriam Němcová, sóla zpívali Markéta Mátlová (soprán), Zoltán 

Korda (tenor) a Robert Hán (bas), sbor byl složen z turnovského Pěveckého sboru Antonín Dvořák a 

hradeckého Smetany. Koncert byl zároveň poctou čtyřem významným výročím: 200. výročí narození autora 

balady Svatební košile Karla Jaromíra Erbena, 170 let od narození génia české hudby Antonína Dvořáka, 

150. výročí sboru Antonín Dvořák a konečně 60 let od uvedení úplného nastudování této náročné, ale líbivé 

skladby. 

Atmosféra byla poznamenána venku zuřící bouří i technickým stavem budovy, jak dokládá článek pana 

Václava Feštra, uvedený v Turnovsku v akci (kráceno): 

"REKVIEM PRO BUDOVU KINA? 

Vskutku mimořádný koncert mohli místní i mimoturnovští navštívit ve čtvrtek 22. června v rámci Dvořákova 

festivalu 2011 a 56. ročníku Dvořákova Turnova a Sychrova pokud se vypravili do budovy kina. Byla to právě 

budova Bia Ráj, která na poslední chvíli pro nepřízeň počasí nahradila původně plánovanou scénu letního 

kina. Právě zde se možná jako poslední koncert vůbec, protože kino se bude stěhovat a objekt nejspíš 

prodávat, uskutečnilo mimořádné hudební setkání.                                                                

Návštěvníci mohli vyslechnout skladbu místního hudebního skladatele Martina Hyblera „Vzdušný palác“, op. 

28, předvedenou Filharmonií Hradec Králové pod vedením dirigentky Miriam Němcové. Další část programu 

se odehrála v podobě skladby Antonína Dvořáka „Svatební košile“, op. 69, balady na text Karla Jaromíra 

Erbena. Té vévodily smíšené pěvecké sbory Antonín Dvořák z Turnova (sbormistr Bohuslav Lédl) a Smetana 

z Hradce Králové (sbormistryně Lenka Lipenská) spolu se sólisty Markétou Mátlovou, Zoltánem Kordou a 

Petrem Dolejším.( pozn. nahrazen Robertem Hánem)  A kdo do Bia Ráj přišel, jistě nelitoval. Ono slyšet 

filharmonický orchestr v plném obsazení nebývá v Turnově tak časté. A pokud vám to nevyšlo, tak třeba 

někdy jindy a jinde…" 

► V úterý 28. června vystoupila v cyklu Úterky kapela FD Band. Místní kapela předvedla melodický rock 

typu Mišík a  spol. V zadním traktu divadla zahrála ve složení František Tomáš (kytara, zpěv), Pavel Faltus 

(bicí), Dan Hybler (kytara) a Jan Dékány (baskytara). 

 

► Turnovské kulturní léto bylo zahájeno v pátek 1. července, a to hned dvěma pořady. U Střelnice, 

respektive restaurace Blue Café, se rozjel seriál prázdninových pátečních podvečerů s příjemnou muzikou, a 

to téměř tradičně s hudební skupinou Bodlák. 
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Od 20 hodin pak mohli návštěvníci pokračovat v atriu muzea, kde vystoupili František Baumaxa a Tam dole 

tma. 

 

Turnovské kulturní léto s kapelami místními i přespolními, které hrály zájemcům obvykle před Střelnicí v 

Blue Café vždy v pátek od 18 hodin, pokračovalo takto: 

‒ 1. července - Bodlák 

‒ 8. července - HB Trio - k 10. výročí kapely 

‒ 15. července - Los Rumberos - nováček v Kulturním létě, afro-kubánské rytmy  

‒ 22. července - Duo Dim (František Dudek a Tomáš Imrich)  

‒ 29. července - Retro Five 

‒ 5. srpna - Věra a Oldřich Wajsarovi 

‒ 12. srpna -  Míla Kemel a hosté, rovněž premiérový písničkář a akordeonista Míla Kemel, Vlastimil 

Kono- 

       piský a Lucie Krutá  

‒ 19. srpna - Retro Five 

‒ 26. srpna - Jana Vébrová, mladá písničkářka s harmonikou, "alternativní šanson" 

 

► V sobotu 2. července se uskutečnil hudební podvečer v synagoze, a to Hudba sefardských Židů. 

Účinkovalo duo Toques de Silencio neboli manželé Vanda a Jindřich Klapetkovi. 

 

► V neděli 3. července zahájil Loutkářský soubor Na Židli první ze dvou prázdninových cyklů akcí 

pro děti, a sice Loutkáři na zámku Hrubý Rohozec. Nedělní pohádky na Hrubém Rohozci byly vždy od 

11, 13 a 15 hodin: 

‒     3. července - Kašpárek a princezna, BOĎI Jaroměř 

‒     10. července - Perníková chaloupka, Na Židli Turnov 

‒     17. července - O slepičce kropenaté, Na Židli Turnov 

‒     24. července - O draku Baziliškovi, Maminy Jaroměř 

‒     31. července - O princezně, která mluvila cizí řečí, Spojáček Liberec 

‒     7. srpna - Pták Žal, Kordula Liberec 

‒     14. srpna - Moje nejmilejší pohádky, Čmukaři Turnov 

‒     28. srpna - O hloupé koze, O pejskovi a kočičce, Na Židli Turnov 

 

► V pátek 8. července se kromě Kulturního léta konal letní koncert turnovské skupiny Traffic Jam v 

zahrádce pizzérie Maškovka. 

 

► V sobotu 9. července se v rámci Sedmihorského kulturního léta, tedy "za humny", odehrál 

Rockový festival v motelu Even v Sedmihorkách. Vystoupily kapely Blue Effect & Radim Hladík, The Cell, 

Clockwork Ceremony, Nothingham a Alibababand. 
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► Neděle 17. července nabídla opět komorní vystoupení v synagoze. Synagogální a jidiš písně 

přednesla česko-kanadská zpěvačka Lenka Lichtenberg. Zároveň tímto doprovodila derniéru 

současných výstav na ženské galerii. 

 

► Z pátku 22.  na sobotu 23. července se konala Folková noc 2011 v Dolánkách poblíž Dlaskova 

statku. První ročník festivalu se uskutečnil už v roce 1986 v Ondříkovicích na Maloskalsku. V roce 2008 se 

festival z důvodu lepší dostupnosti přestěhoval do Dolánek u Turnova k historické dominantě tohoto regionu 

k Dlaskovu statku, který sousedí s areálem Folkové noci. Profesionální scéna, světelná produkce, ozvučení, 

profesionální ubytování pro soubory, možnost parkování, stanování, občerstvení atd. Jedná se o prázdninový 

hudební festival, bez žánrových hranic, tříjgenerační setkávání fandů této muziky, trávení volného času v 

přírodním pohodovém prostředí historického statku, který je v oblasti chráněné krajinné oblasti Český ráj. 

Tento ročník měl bohužel smůlu s počasím, pátek beznadějně propršel, v sobotu už vysvitlo slunko, ale na 

návštěvnosti byl znát pokles. A to byl program velmi bohatý, vystoupili: Janoušek&Vondrák, Kristína Nídlová, 

BG Bazar, Nautica, Berušky, Věndy, Těla, Bára Černá, Melouni, Víťa Dvořáček, Luboš Odháněl, Kapitola, 

Janoušek&Vondrák, Stickman a Eliška Marková, Ivo Jahelka, Míra Michálek a Zuzka Klainová, Nezmaři, 

Magdalena Brožková a Marek Gerlich, Kamelot, Flastr, Jaroslav Samson Lenk. 

 

► V neděli 23. července odstartoval druhý cyklus akcí Loutkářského souboru Na Židli, a to 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. 

‒     23. července -  Červená karkulka Na Židli Turnov 

‒     14. srpna - Perníková chaloupka, Na Židli Turnov 

‒     27. srpna - O prasátkách, BOĎI Jaroměř 

 

► V sobotu 30. července pokračovaly kulturní pořady v synagoze, a to přednáškou J. A. Haidlera 

Židovská mystika a Kabala. 

Týž den se v zadním traktu divadla uskutečnil koncert kapely Neue Mädchen s názvem Pop bez naděje. 

 

► Další sobotu 6. srpna vystoupil v zadním traktu divadla avantgardní pěvecký sbor Ma -Ma. Pražský 

soubor doprovodil na klavír Michal Špína. 

 

► V sobotu 3. září se v letním kině uskutečnil "trochu jiný" festival Básníci ticha s podtitulem Pocta 

Mejlovi. Hudební část zahájila už ve 13 hodin místní kapela Tamdoletma, pokračovaly skupiny Nic band, 

Jana Vébrová, Jenisej, BBP, Oceán a vrcholem hudební části festivalu  bylo nevšední setkání dvou skupin v 

jednom večeru, a to The Plastic People of Universe a Půlnoc. Na závěr byl promítnut film A bude hůř. 

  

► Ve středu 7. září začala nová sezóna Turnovských hudebních večerů varhanním koncertem ve sv. 

Mikuláši. Samostatný recitál přednesl vynikající český varhaník a skladatel Vladimír Roubal, ředitel 
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chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Kromě známých skladeb 17. - 19. 

století si diváci poslechli i vlastní improvizace. 

 

► V pátek 9. září byla zahájena abonentní řada klasického divadla, a to představením Bláznivé nůžky. 

Detektivní crazy komedii Paula Pörtera zahráli členové Východočeského divadla Pardubice v režii Petra 

Novotného. 

 

► Na sobotu 10. září se mohli těšit příznivci dnes již klasické rocková skupiny Kabát, ve velkém sále 

Střelnice hostovala kapela Kabát Revival z Hradce Králové. Skupina působí úspěšně již od r. 2002 po 

celé republice a kromě věrohodného hudebního přednesu známých hitů má vlastní propracovanou pódiovou 

show. 

 

► Na neděli 11. září byla připravena Pohádková neděle na hradě Valdštejně. Při putování za pohádkou 

prošly děti pohádkovým lesem a pak je čekala pohádková představení, malování a společné tvoření. 

 

► V neděli 18. září se v synagoze konal další kulturně naučný program Talmud - to tajemné slovo. 

Přednášku o základním dokumentu židovské víry uspořádala doktorka Terezie Dubinová. 

 

► V pondělí 19. září se uskutečnilo divadelní představení Sborovna. Komedii J. Břehovského z 

prostředí učňovské mládeže režíroval Pavel Trávníček, dále si zahráli Luboš. X. Veselý, Zdeněk Havlas, 

Petra Jindrová, Uršula Kluková, Kateřina Kornová a další. 

Týž den proběhl také pořad pro seniory Pějme píseň dokola. V penzionu v Žižkově ulici účinkovaly Eva 

Kordová a Jarmila Enochová + všichni přítomní. Aktivizační a tvořivý pořad byl zopakován ještě 22. září v 

penzionu na Výšince. 

 

► Cestovatelský klub uvedl v divadle 20. září pořad Itálie od severu k jihu. Zemí památek i nádherné 

přírody provedl diváky slovem i obrazem M. Deneš. 

Týž den pokračovaly také Večery Na Sboře komponovaným programem Nezapomenutelní z Turnovska. 

Pořad k 55. výročí literárního historika Alberta Pražáka připravil a slovem provázel PhDr. Vlastislav Hnízdo, 

dále účinkovali Eva Kordová, Petr Pešek a Martin Hybler. 

 

► Ve středu 21. září se konalo divadelní představení pro děti s názvem Kdyby Pythagoras kamarádil 

s Newtonem.  V pořadu se zábavnou formou prolínala fyzika, dějepis i hudební výchova. 

 

► Divadlo pro menší děti s názvem Jak víla Modrovláska splnila tři přání proběhlo v pátek 23. září 

(aby to "mateřinkám" nebylo líto). Činoherní představení bylo sestaveno z motivů podkrkonoškých pohádek 

a příběhů. 

 

► Na druhý den, v sobotu 24. září, pokračoval cyklus Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla 

pohádkou Velké trampoty Kašpárka a Kalupinky. Tradiční postavičky českých pohádek ožily v 
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představení divadelního souboru Julie Jurišťové. 

 

► Na úterý 27. září byl připraven pořad Cestovatel Čeněk Paclt. Jeden z nejslavnějších turnovských 

rodáků, cestovatel, hledač drahokamů a humanista ožil ve vyprávění historičky Alžběty Kulíškové. 

Přednáška se konala v DD Pohoda a byla opakována ...... 

 

► V pátek 30. září proběhla v divadle jubilejní 15. besídka textařské dílny Slávka Janouška. Pod 

patronací zakladatele vystoupily skupiny Zhasni, Svitky, dále Ivoš Cicvárek s Ladou Šimíčkovou, Pepa, 

Streichl a mnoho dalších. Hostem večera byla herečka a písničkářka Jana Šteflíčková. 

 

► Sobota 1. října byla byla ve velkém sále Střelnice zadaná pro příznivce "tvrdší muziky" a kapely De 

Bill Heads. Na původně domovské scéně si zahráli: zpěvák Jan Havlíček, kytaristé Tomáš Vilímek a Viktor 

Mlčoch, na bicí hrál Jakub Novotný a baskytaru Vítek Vohnický. Koncert byl úspěšný dokonce i po 

ekonomické stránce. 

 

► V úterý 4. října se v divadle hrálo pro děti, a to Střapaté pohádky z kouzelné zahrádky. Liduščino 

divadlo vystoupilo s jedním ze svých pohádkových kabaretů pro nejmenší. 

 

► Středa 5. října patřila jednomu ze stěžejních koncertů cyklu Turnovské hudební večery, recitálu 

Jaroslava Svěceného. Výjimečný český houslista byl jako obvykle provázen hostem z řad mladších kolegů, 

tentokrát kytaristou Miroslavem Klausem. Konečně bylo na klasiku vyprodané divadlo! 

 

► V pátek 7. října se v divadle uskutečnilo představení To nejlepší z muzikálů. V podání brněnských 

herců a zpěváků Ivany Skálové a Radka Novotného zazněly melodie ze slavných muzikálů různých období 

Bídníci, My fair Lady, Šumař na střeše, Jesus Christ Superstar, Evita a dalších. 

 

► V úterý 11. října se v divadle sešel Cestovatelský klub s MUDr. Helenou Boháčovou a vyprávěním 

o Srí Lance.  Část fotografií byla poté vystavena v divadelní galerii.  

 

► Ve středu 12. října se příznivci turnovského divadelního spolku Nakafráno dočkali reprízy jejich 

první autorské hry Naštěkaná. Hurá, populární spolek už zase hraje. Na další měsíc byla slíbena repríza 

druhého dílu a na leden 2012 nová, třetí premiéra. 

 

► Čtvrtek 13. října přinesl 2. představení klasické divadelní řady, a to Portrét Donny T. Vtipnou hru 

současné rumunské dramatičky Any-Marie Bamberger sehrála se šarmem sobě vlastním Ljuba Skořepová a 

Luboš Veselý. 

 

► V pátek 14. října se konal koncert The Backwards - Beatles Revival. Turnovské divadlo navštívila 

revivalová skupina z Košic, založená v roce 1996 a hostující dokonce i v New Yorku, kde dvakrát vyhrála 

celosvětové revivalové klání. 
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► V sobotu 15. října se uskutečnilo další představení z cyklu Táto, mámo, pojďte se mnou do 

divadla, a to pohádka Sněhurka a sedm trpajzlíků. Jak napovídá název, loutkové divadlo Koráb pojalo 

klasickou látku trochu rozverně a netradičně. 

 

► V úterý 18. října pokračoval cyklus Písničky napříč. Hostem byl písničkář, jeden ze symbolů roku 1968 

a zakladatelů folku u nás Bohdan Mikolášek. Tentokrát se pořad Ondřeje Halamy odehrál v domě Na 

Sboře. 

 

► Ve středu 19. října uvedl turnovský "D" klub první představení zamýšleného cyklu Pohovka s Ivo 

Šmoldasem a jeho hosty. Prvními spoluúčinkujícími s novém talk show byli herečka Naďa Konvalinková a 

muzikant Pavel Půta.  

 

► V pátek 21. října pokračoval kabaret Divizna. Tentokrát si domácí kapela Mackie Messer Band přizvala 

hosta, jazzovou kapelu Petr Janovec Band. 

 

► V sobotu 22. října se v divadle konalo zcela mimořádné představení Prodané nevěsty. Pořadatelem 

byla TJ Sokol Turnov a představení k nadcházejícímu výročí tohoto spolku provedly sokolské soubory 

Divadlo Pyšely, Divadlo Lázně Bělohrad, Národopisný soubor Formani ze Slatiňan s Smíšený pěvecký sbor 

Gaudium Praha. 

 

► Slavilo se i v neděli 23. října, a to 10 let obnovy domu Na Sboře. Program trval celý den, byl zahájen 

trubači v parčíku před domem, následovala bohoslužba za účasti zahraničních hostů, po obědě proběhla 

videoprojekce o rekonstrukci domu a přednáška ThDr. J. Halamy z teologické fakulty Univerzity Karlovy Od 

pacifismu ke spravedlivé válce? o problematice násilí v myšlení Českých bratří. 

 

► V úterý 25. října byla zahájena nová sezóna divadelní řady Nová scéna představením Krása z 

Moulin Rouge. Hra byla inspirována setkáním francouzského malíře Henriho de Toulouse Lautreca s životní 

láskou Myriam, v hlavní roli exceloval Jan Potměšil. 

Týž den dopoledne patřilo divadlo dětem a pohádce pro nejmenší Jak pejsek Ferda potkal sluníčko v 

podání Divadla Matěje Kopeckého. 

 

► V sobotu 29. října vystoupila ve velkém sále Střelnice liberecká skupina Krucipüsk. Kapela vznikla 

v roce 1991 a přesáhla hranice regionu jednak účastí na dvou turné Kabátů a jednak jako oficiální kapela 

Czech Skicross Teamu na světovém poháru ve Vancouveru. 

 

► Ve středu 2. listopadu proběhl 572. koncert z cyklu Turnovských hudebních večerů. Turnovské 

divadlo hostilo Brněnské kytarové kvarteto, ojedinělé přednesem i repertoárem. 

 

► Ve čtvrtek 3. listopadu se konalo další představení klasické řady - byla to hra Dodo Gombára 

Hospodská. Těžko charakterizovatelná řada epizod se spoustou postav byla realizována pouze třemi herci, 
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a to Kamilem Mikulčíkem, Radimem Novákem a Martinem Trnavským. 

 

► Sobotní dopoledne 5. listopadu patřilo opět dětem a cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla. 

Loutkovou revui Na paloučku předvedlo divadlo Loudadlo. 

 

► V úterý 8. listopadu hostilo turnovské divadlo travesti skupinu Hanky Panky  a jejich novou show 

Techtle mechtle. Program byl plný scének, vtipů a především známých melodií. 

Téhož dne se v KC Střelnice konal další program Ticho ve foyer. V zákoutí horního předsálí vystoupili 

Jakub Noha a Pavel Šoumen Homolka. 

 

► Ve středu 9. listopadu se konalo nevšední představení pro předškoláky a mladší školáky s názvem 

Kozlík. Divadelní společnost Agnes z České Lípy zpracovala jednu z nejznámějších norských knížek pro 

děti - Bjornsonova Veselého hocha, za kterou sklidila ocenění u nás i v zahraničí. 

 

► 11. listopadu se uskutečnil v divadle 12. ročník přehlídky poezie a hudby Poetika 2011. Na druhý 

den pak byl připraven galakoncert se skupinou Stream a Jakubem Zahradníkem. Soutěže se zúčastnilo 48 

soutěžících ve třech kategoriích: 

    -  kategorie A - 6 až 9 let - mezi 11 účastníky zvítězila Pavlína Pacáková z Vlastibořic 

    -  kategorie B - 10 až 13 let byla nejsilněji obsazena (24 účastníků), zvítězila Anežka Charousková, Turnov 

    -  kategorie C - 14 až 17 let - mezi 13 účastníky zvítězila Barbora Poláchová z Liberce 

Autorskou cenu získala Jana Stárková, cenu účastníků Lukáš Vokoun a cenu pořadatele Markéta 

Valkounová. 

 

► Ve čtvrtek 17. listopadu proběhl 2. večer z cyklu Pohovka. Hosty I. Šmoldase byly tentokrát 

spisovatelka D. Fischerová, astrolog a spisovatel P. Messany a opět hudebník P. Půta. Takže téma vyprávění 

se točilo kolem astrologie. 

 

► Na sobotu 19. listopadu byla připravena repríza divadelní hry Božský řízek. Druhou autorskou hru 

spolku Nakafráno předvedly dámy jako "předskokana " nové, třetí hry Drůbeží nářez, kterou chystaly na 

leden 2012. Opět bylo na Řízek plné divadlo. 

 

► V úterý 22. listopadu ožilo divadlo představením slavné hry I. Örkenyho Kočičí hra. Hra vešla ve 

známost především nedostižným nastudováním z 80. let minulého století a Danou Medřickou v roli Erži. O 

nové nastudování se pokusili divadelníci ze Železného Brodu a uspěli tak, že inscenace získala doporučení 

na národní přehlídku činoherního divadla. 

 

► Ve středu 23. listopadu se konal v divadle koncert seskupení Jana Koubková Quartet. Vynikající 

česká jazzová sólistka v tomto seskupení vystoupila s Ondřejem Kabrnou (klavír, akordeon, loutna), Janem 

Červenkou (bicí všeho druhu) a Janem Kellerem (baskytara). Barevnost instrumentace a především 

profesionalita účinkujících umožnila využít repertoár od J.S. Bacha po G. Gershwina a D. Ellingtona a přes 
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lidové písně ještě dál. 

 

► V pátek 25. listopadu se na svém Vánočním turné 2011 zastavil v Turnově Petr Kolář. Koncert 

několikanásobného stříbrného slavíka ve velkém sále Střelnice byl ozvláštněn spoluprací s místním dětským 

sborem Carmina. Byl to velký zážitek pro diváky i děti z Carminy. Vzhledem ke vstřícným požadavkům 

hlavního protagonisty to byl i "kasovní trhák". 

 

► První adventní neděle 27. listopadu přinesla divákům I. adventní koncert.  V prostorách kostela sv. 

Františka na náměstí vystoupilo duo mezzosopranistka Pavla Fendrichová a loutnista Jindřich Macek s 

programem Co se této noci stalo, který byl složen z českých a moravských adventních písní. 

 

► V pondělí 28. listopadu hrálo pro děti Divadlo Věž z Brna pohádku Včelí medvídci - Od jara do 

zimy. Příběhy čmeláků Čmeldy a Brumdy a jejich kamarádů byly stejně jako v televizním večerníčku 

doplněny písničkami Petra Skoumala.  

 

► V úterý 29. listopadu patřilo divadlo dospělým divákům a inscenaci divadla V.A.D. Fe-érie o 

Kladně. Inscenace se odehrává v šatně Poldinky, symbolu města, a vrací se do minulosti slavné i neslavné 

s lehkým i drsným humorem. Kladenské divadlo V.A.D. je sice amatérské, ale vystupuje po celé České 

republice a s touto inscenací se zúčastnilo i Jiráskova Hronova.  

 

► Na druhý den, 30. listopadu, v divadle proběhl zábavný pořad Ze dvou se to lépe táhne. Hlavním 

účinkujícím byl bavič a imitátor Zdeněk Izer, spoluúčinkovala Šárka Vaňková. 

 

► V pátek 2. prosince připravil cyklus S písničkou Napříč malý hudební festival. Hlavní hvězdou byl 

Vlasta Třešňák a jeho Band, dále Swetja a samozřejmě domácí kapela Pranic. Festival se odehrál na pódiu 

turnovského divadla. 

 

► V neděli 4. prosince odpoledne hostil Turnov Hudební divadlo dětem s představením Hvězdička 

betlémská. Michaela Novozámská měla na jevišti obrovskou knihu, z níž vystupovaly loutky a hrály 

jednotlivé děje za doprovodu koled i jiných vánočních písní. V závěru spoluúčinkoval dětský pěvecký sbor 

Turnováček. 

Týž den se od 15 hodin konal 2. adventní koncert, v kostele sv. Matěje na Hruštici vystoupila skupina 

Byzantion. Pěvecký sbor z Prahy předvedl vánoční tradici v trochu jiném světle - tak, jak byla chápána v 

období věrozvěstů Cyrila a Metoděje na území Velké Moravy. 

 

► Úterý 6. prosince pozvalo do divadla školní děti na představení pohádky O Slunečníku, Měsíčníku 

a Větrníku. Jednu z nejznámějších pohádek Boženy Němcové zahráli členové divadla Mladá scéna z Ústí 

nad Labem. 

 

► Ve středu 7. prosince se Turnováci těšili na výjimečný vánoční koncert Evy Pilarové, který byl 
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bohužel pro nemoc zrušen. Eva Pilarová, skutečná hvězda stálice, oslavila 50 let na scéně velkým turné, 

která bohužel Turnov minulo. Snad příště. 

 

► Ve čtvrtek 8. prosince uspořádal odbor sociálních věcí Městského úřadu v Turnově tradiční 

adventní koncert pro seniory. V programu vystoupil místní pěvecký sbor Musica Fortuna. 

 

► Neděle 11. prosince přinesla další, 3. adventní koncert. V kostele sv. Mikuláše vystoupilo Zámecké 

saxofonové kvarteto s osvědčenými skladbami našich i zahraničních géniů B. Smetany, A. Dvořáka, W. A. 

Mozarta, J. S. Bacha ... 

 

► V pondělí 12. prosince se v divadle uskutečnilo výpravné pohádkové pásmo Tři pohádky na 

Vánoce. Konkrétně šlo o příběhy O chytré princezně, Kterak líná Karolínka ke štěstí přišla a Půjdem spolu 

do Betléma, propojené koledami. 

Téhož dne proběhlo také představení pro dospělé, a to z divadelní řady Nová scéna s názvem Horská 

dráha. Divadlo Na vlastní triko z Liberce sehrálo komorní konverzační komedii francouzského dramatika 

Erica Assouse, která začíná banálním seznámením staršího pána s mladou slečnou. 

Na pondělí 12. prosince a čtvrtek 15. prosince bylo připraveno Adventní rozjímání pro seniory s Evou 

Kordovou a houslistou Františkem Lamačem, a to nejprve v penzionu v Žižkově ulici a poté na Výšince. 

 

► Cestovatelský klub v úterý 13. prosince putoval Čile po Chile aneb Pouští a pralesem až na konec 

světa. Tuto exotickou zemi představili v rámci projektu Kouzelná planeta Kateřina a Miloš Motani. Dopoledne 

se konala dvě představení pro školy, od 18 hodin pro veřejnost. 

 

► 14. a 15. prosince bylo turnovské divadlo vyhrazeno místnímu sboru Musica Fortuna a jejich 

vánočním koncertům. Obě představení oblíbených pěvců byla vyprodaná. 

 

► V sobotu 17. prosince se konalo další představení z cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla, 

a to O chytré princezně. Výpravný pohádkový muzikál na téma pohádek Boženy Němcové zdramatizoval 

Jiří Žák s hudbou Pavla a Štěpána Eliášových. 

 

► Poslední adventní neděli 18. prosince vystoupil na adventním koncertu Jakub Pustina. Koncert se 

konal v Mariánském kostele a miláček turnovského publika (jako vždy) nezklamal jak kvalitou a atmosférou, 

tak návštěvností koncertu. 

Týž den se uskutečnil také koncert Lédl Jazz Quintetu Jazzové Vánoce. Hostem byl vynikající český 

trumpetista Jiří Hlava, dále Jiří Stránský, Ivan Hájek, Robert Tomáš a pochopitelně domácí Lédl Jazz 

Quintet. 

 

► V úterý 20. prosince proběhl na Střelnici poslední  předvánoční pořad z cyklu Ticho ve foyer s 

názvem Ora pro nobis. Hostem byl český písničkář, kytarista a zpěvák Oldřich Janota. Druhým 

účinkujícím by dětský pěvecký sbor Carmina z Turnova. 
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Další programy plánované na 21. - 23. prosince byly zrušeny z důvodu státního smutku za bývalého 

prezidenta Václava Havla, dramatika a humanisty. Měl to být Vánoční koncert Turnovského orchestrálního 

sdružení a Vánoční koncert ZUŠ, v těchto dnech nehrálo ani kino. 

 

► Na Štěpána, 26. prosince, se konal tradiční Vánoční koncert Pěveckého sboru Antonín Dvořák 

Turnov. V kostele Narození Panny Marie účinkoval pod taktovkou Bohuslava Lédla, hosty byli Dagmar 

Čemusová, Michal Kůtek, Eva Lédlová, Monika Szantó a členové Turnovského orchestrálního sdružení. 

 

► TURNOVSKÉ KINO - BIO RÁJ, OD ZÁŘÍ KINO SFÉRA 

 

► V lednu uvedlo Bio Ráj 14 filmů ve 25 představeních.  V rámci Filmového klubu to byly tři snímky - 

Království zvěrstev - australské drama ze zločineckého podsvětí Melbourne, životopisné drama USA o A. 

Ginsbergovi Kvílení a španělské drama Já taky o muži postiženém Downovým syndromem.  Z českých 

filmů jsme se dočkali dramatu z prostředí autorallye Tacho s D. Landou v hlavní roli a dvou pohádkových 

představení - Do kina za krtkem a Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni, oba animované. Z 

produkce USA to byl animovaný sci-fi Megasmysl, komedie Benga v záloze a akční komedie podle 

komiksové série RED o nebezpečném policistovi ve výslužbě, v hlavní roli Bruce Willis. Dále horor 

Paranormal Activity 2, pokračování hrůz, zachycených průmyslovými kamerami, vystřídala opět komedie 

Fotři jsou lotři a lehce bizardní krimisnímek Zelený sršeň.  Australská kinematografie byla zastoupena 

ještě jedním snímkem, dramatem Kluci jsou zpět. Dále byla uvedena francouzská komedie Na mamuta s 

G. Depardieu v hlavní roli. 

 

► Únorová filmová nabídka obsahovala 12 filmů a 21 představení. Nabídce vévodily nové české tituly - 

komedie Rodinka na téma slavného seriálu Taková normální rodinka a především drama Jana Hřebejka 

Nevinnost. Pro náročné diváky byl ve filmovém klubu představen animovaný snímek Jana Švankmajera 

Přežít svůj život. Ve filmovém klubu bylo dále uvedeno kanadské drama Imaginární lásky a drama Na 

cestě o dopadech války v Bosně. Z produkce USA mohli diváci shlédnout krimifilm Zelený sršeň,  

animovanou hudební komedii Na vlásku, romantický film Záměna s Jennifer Anoston v hlavní roli  a sci-fi 

příběh Tron: Legacy. Zajímavý počin předvedlo Švédsko, a to výjimečnou dvoudílnou detektivku Milenium I 

- Muži, kteří nenávidí ženy a o týden později Milenium I - Dívka, která si hrála s ohněm. Pro děti 

připravilo Bio Ráj animované pásmo Čarodějné pohádky. 

 

► Březen přinesl turnovským filmovým divákům 15 nových snímků v 29 představeních.  Filmový klub 

navázal na dříve uváděný cyklus Projekt 100 britským dramatem Další rok, francouzskou komedií Velká 

láska, dále uvedl české drama Gustava Machatého Erotikon, přezdívaný jako "banální zápletka v 

mistrovském balení", a polskou křehkou tragikomedii z 50. let Druhá strana mince. Pro  "fajnšmekry" byl 

uveden ještě film legendárního Andrzeje Wajdy Puškvorec.  Počtem uvedených snímků vévodila 

kinematografie USA, a to komedií Děcka jsou v pohodě, dramatem nájemného vraha v podání G. Clooneye 

Američan, animovaným akčním příběhem Rango, psychologickým dramatem Tři dny ke svobodě a 



161 

klasickým hororem Řetězová zpráva. Z koprodukce USA a Španělska vznikla hvězdně obsazená 

romantická komedie Poznáš muže svých snů. Dále se ze spolupráce USA a Francie promítalo drama 

Cizinec s J. Deepem v hlavní roli turisty, který se zaplete do špionáže. Nevšední drama Druhý svět, 

rozuměj svět virtuální, uvedla Francie a Belgie v koprodukci. Za pozornost stál polský snímek Vše, co miluji, 

drama čtyř mladíků, kteří zakládají punkovou kapelu v čase Solidarity. Také pokračovala švédská série podle 

Stiega Larssona Milénium dalším dílem Dívka, která kopla do vosího hnízda. Pro děti bylo v rámci Bijásku 

uvedeno pásmo Mikeš. 

 

► V dubnu uvedlo Bio Ráj 16 filmových titulů v rekordních 35 představeních. Zvlášť je třeba uvést 

festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se v Turnově konal ve středu 13. dubna 

a přinesl dokument Stalin, proč ne? od 18 hodin, o dvě hodiny později Pozemšťané, koho budete volit? a 

nejzávažnější snímek o ruské mafii Zločinci podle zákona od 22 hodin. Filmový klub pokračoval v cyklu 

Projekt 100 severské psychologické drama Dobré srdce ( Dánsko, Island), dále uvedl v jednom večeru 

Filmy proti totalitě, a to oba nositele posledních Českých lvů Protektor a Pouta. V rámci Ozvěn 

Mezinárodního filmového festivalu Zbliženia v Polsku byl promítnut sestřih hraných, animovaných i 

experimentálních snímků s názvem Zoom. V počtu představení pro dospělé diváky opět vedla tvorba USA: 

bylo  to oscarové baletní drama D. Aronofskyho Černá labuť, americko - britský krimifilm Londýnský 

gangster, rovněž americko britské drama 127 hodin, muzikál USA Varieté a historicko - dobrodružný 

snímek Hon na čarodějnice. Nadvláda zaoceánské kinematografie byla přerušena českým dokumentem 

Nickyho rodina o siru Nicholasi Winstnonovi. Dramaturgie pokračovala dalším americko - britským 

animovaným filmem Gnomeo a Julie ( kdo jiný by ze slavné tragédie udělal komedii), westernem USA 

Opravdová kuráž, romantickou komedií Hezké vstávání. V závěru měsíce následoval ještě romantický sci-

fi příběh USA  Správci osudu.  

 

► Květnová dramaturgie filmových představení obsahovala 13 snímků a promítalo se třiadvacetkrát.  

Událostí byla bezpochyby premiéra britského filmu Králova řeč, který sesbíral hned 12 nominací na Oscara. 

Film je inspirován skutečným příběhem nastupujícího  krále Jiřího VI. Obdivuhodné výkony Colina Firtha, 

Geoffreyko Rushe a Heleny Bonham Carter ještě zvýšily kvality filmu. Druhým "trhákem", i když z úplně 

jiného soudku, byl 4. díl pirátské série Piráti z Karibiku : Na vlnách podivna, v němž se k vynikajícímu J. 

Deepovi přidala v hlavní ženské roli Penelope Cruz. Filmový klub uvedl seversky syrové drama Submarino 

z dánské produkce a vynikající psychologický snímek Každý sám za sebe a Bůh proti všem. Dalšími 

snímky spíše pro pokročilé diváky byly švédsko-dánské drama Lepší svět, řešící etické etázky na pozadí 

světových konfliktů v postavě dánského lékaře působícího v Africe, a drama USA z boxerského prostředí 

Fighter, oba nominované na Oscara. Pro všechny diváky byl uveden americký snímek Obřad, thriller s 

Anthony Hopkinsem v hlavní roli, thriller USA a Francie Zdrojový kód a americká romantická komedie 

Hlavně nezávazně. Poslední, spíše unikátní, komedie Zůstane to mezi námi z produkce Chorvatska, 

Srbska a Slovinska řeší mozaiku vztahů dvou bratrů. Nabídkou pro děti bylo animované zpracování jedné z 

nejslavnějších dětských knížek Medvídek Pú. 

 

► V červnu bylo v městském kině uvedeno 14 snímků ve 27 představeních. Jako první to byl nevšední 
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fantasy film v koprodukci Mali, Burkina Faso a Francie Světlo o zasvěcovacích rituálech, následovala 

převaha amerických snímků: komedie Zkus mě rozesmát, historicko-dobrodružný a kritikou i diváky 

očekávaný Thor na motivy severské vikingské mystiky, novodobě upírský horor Kazatel, animovaný sci-fi 

pro děti Mezi námi Marťany, akční fantazie Jsem číslo 4, akční thriller Všemocný s Robertem De Nirem v 

hlavní roli, další část akční řady Rychle a zběsile 5 a klasický horor Vřískot 4. Domácí česká 

kinematografie byla zastoupena třemi filmy, a to komedií Czech made Man, odehrávající se v době "zlaté 

horečky" 90. let s Janem Budařem v hlavní roli, osobitým dokumentem o Jaroslavu Duškovi s názvem Když 

kámen promluví a novou pohádkou Čertova nevěsta, kterou byl 30. června zahájen provoz letního kina. 

Dále byl uveden islandský film Mama Gogo, drama F. T. Fridrikssona o neúspěšném režisérovi, a drama 

Cesta za horizont ze švýcarsko-rumunsko-francouzské koprodukce s Guillaume Depardieu v hlavní roli. 

 

► Prázdninová filmová představení se odehrávala výhradně v letním kině. V červencové nabídce bylo 

15 filmů v 26 představeních.  Hned první tři dny prázdnin se promítala nová česká pohádka režiséra 

Zdeňka Trošky Čertova nevěsta. Následoval rovněž český snímek Autopohádky, povídkový film 

sjednocený motivem aut a motorismu s hudbou skupiny Chinaski. Z české tvorby byla dále uvedena komedie 

Rekvalifikace s hudbou turnovského skladatele Martina Hyblera. K lákavým titulům patřil americký snímek 

Útěk ze Sibiře, drama skupiny vězňů na útěku z ruského gulagu. Reprízován byl příběh piráta Jacke 

Sparrowa Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna. Z produkce americké kinematografie mohli diváci 

shlédnout ještě animovanou komedii Rio, sci-fi snímek X man: První třída, komedie Pařba v Bangkoku, 

navazující na loni uvedenou Pařbu ve Vegas, a drama nájemného vraha Američan, promítanou už v březnu 

v budově kina. Německá tvorba se představila dramatem 3, myšleno manželský trojúhelník. Nevšední 

španělsko-mexický film Biutiful je dramatem konfliktního bývalého narkomana Uxbaly v džungli dnešní 

Barcelony. Film získal řadu ocenění. Dalším snímkem pro náročnější diváky je nové drama režiséra Larse 

von Triera Melancholia.  Závěr měsíce patřil opět rodinnému filmu, a to britskou americké fantasy Harry 

Potter a relikvie smrti 2. V rámci filmového klubu byl připraven britsko-americký dokument Banksy: Exit 

through the Giftshop. 

 

► V srpnu bylo promítáno rekordních 18 filmů v 26 představeních, takže filmy byly častěji měněny.  

Návštěvností i délkou promítání (3 představení) vévodilo nové české drama Lidice podle předlohy Zdeňka 

Mahlera se skvělým Karlem Rodenem v hlavní roli. Z české tvorby to byla ještě letní westernová komedie 

Western Story a muzikál F. A. Brabce V peřině. Jinak v srpnové dramaturgii převládaly americké snímky: 

animovaná pohádková komedie Na vlásku, epická akční fantasy Sucker Punch, pokračování animovaného 

filmu o závodech Grand Prix Auta 2, romantický příběh z cirkusového prostředí Voda pro slony, akční 

drama Neznámý s Liamem Neesonem v hlavní roli, odbornými médii i veřejností očekávaný thriller Hanna, 

animovaný snímek Já, padouch s vynikajícím dabingem Jiřího Lábuse, temný western Opravdová kuráž, 

satira na pohádkové hrdiny Princ a pruďas, dramatický retrosnímek Terrence Malicka Strom života s B. 

Pittem v hlavní roli a konečně remake úspěšného snímku z 80. let Barbar Conan. Reprízu mělo také 

oscarové drama Černá labuť. Dále mohli diváci vidět anglické drama Mr. Nice podle skutečného příběhu 

drogového krále a vzácně také zástupce indické tvorby - drama o boji s předsudky a tradicemi Statečné 

srdce získá nevěstu. Ve filmovém klubu byl uveden japonský psychologický film Norské dřevo. 
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► Září bylo pro turnovské kino slavnostním a přelomovým měsícem - 8.9. byl zahájen provoz nového 

digitalizovaného kina Sféra v budově Střelnice (bývalý malý sál). Událost je popsána v kapitole I. 

Průvodce rokem 2011. Vzhledem k tomu byla nabídka filmů bohatší než jindy, většinu dní se hrála dvě až tři 

představení, z toho jedno pro děti. Prvním představením byla nová česká komedie Jiřího Vejdělka Muži v 

naději, volně navazující na úspěšné Ženy v pokušení, která se promítala ve čtvrtek 8. září od 19.30 hodin. 

Film byl hrán celkem sedmkrát. Další den se k večerním představením Mužů přidal podvečerní záznam z 

koncertu U2 v rozlišení 3D. Následoval americký kreslený snímek pro děti Šmoulové a další snové 

dobrodružství podle klasické předlohy Alenka v říši divů z produkce USA v režii Tima Burtona. Slavný 

fantasy příběh Avatar, natočený v koprodukci USA a Velké Británie, byl promítán v podvečer, večerní 

představení naplnil remake kultovního sci-fi filmu Zrození planety opic (mimochodem oba jsou točeny ve 

studiích WETA DIGITAL). K dětským snímkům přibyl animovaný americký Lví král, jeden z nejlepších 

disneyovských filmů oceněný Oscarem i Zlatým glóbem. Dále zval do kina pozoruhodný a dobře přijímaný 

animovaný příběh Legenda o sovích strážcích,  natočený v koprodukci USA a Austrálie s triky Zacka 

Snydera. Pokračování slavné české pohádkové komedie Václava Vorlíčka Dívky na koštěti po 30 letech 

Saxána a lexikon kouzel byl dalším lákadlem pro filmové fanoušky.  V nabídce byl dále americký film Johna 

Favreaua Kovbojové a vetřelci,  hudební pohádka F. A. Brabce V peřině, tentokrát už ve 3D a americký 

sci-fi Green Lantern.  Celkem 12 filmových titulů v rekordních 48 představeních. 

 

► V říjnu bylo filmovým divákům nabídnuto 27 titulů v neuvěřitelných 73 představeních, hrálo se tedy 

dvakrát až třikrát denně, o sobotách 8. a 15. října dokonce čtyřikrát. Některé snímky byly opakovány v 

minulých měsíců, a to Šmoulové, Avatar, Auta 2, Muži v naději, Pařba v Bangkoku, Banksy: Exit 

through the Giftshop, Harry Potter a relikvie smrti 1. i 2. část, záznam koncertu U2 a vynikající český film 

Lidice. Filmem měsíce byla jistě česká filmová adaptace železničářského komiksu Alois Nebel, uvedená i 

na festivalech v Benátkách a v Torontu. Dalším českým snímkem bylo drama Bastardi 2 z prostředí malého 

města a zrestaurovaný slavný film Otakara Vávry z r. 1967 Markéta Lazarová. Nově bylo uvedeno  německo 

- americké zpracování slavného románu Tři mušketýři, horor ála Čelisti s názvem Noc žraloka, španělské 

drama Kůže, kterou nosím,  dále americké filmy Zkažená úča s Cameron Diaz v hlavní roli, akční film 

Drive, rovněž akční thriller USA a Austrálie Elitní zabijáci a ještě akční sci-fi Capitain America: První 

avenger, horor Nezvratný osud 5 a Paranormal Activity 3. Mírumilovnější byl americký snímek 

Ošetřovatel a dva filmy se přihlásily ke geniálnímu tvůrci S. Spielbergovi -" film o filmu" Super 8 a Tintinova 

dobrodružství. K dětem se vrátil pandí bojovník v druhém díle animovaného filmu Kung fu panda 2. Pro 

náročné diváky byl s edici ART uveden německý snímek Pina jako pocta tanečnici a choreografce Pině 

Bausch. Pro milovníky klasiky bylo uvedeno britsko - americké zpracování slavného románu Jana Eyrová. 

Na přelomu měsíce "nastoupily" na plátno ještě dva filmy - britská komedie Johny English se vrací s 

populárním  Rowanem Atkinsonem v hlavní roli a americké drama z novodobých dějin Dluh. 

 

► Listopadová filmová dramaturgie zahrnovala 25 snímků + jeden záznam  opery a odehrálo se 47 

představení. Jak je zmíněno výše, novinkou byl záznam přenosu Bizetovy slavné opery Carmen v 

nastudování Metropolitní opery, na které dosud diváci cestovali do Liberce nebo Jablonce. Návštěvnosti 
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určitě kralovaly české snímky: komedie Alice Nellis Perfect Days s vynikající Ivanou Chýlkovou v hlavní roli, 

dále psychologické drama Rodina je základ státu a hvězdně obsazené drama na hraně thrilleru Vendeta s 

Ondřejem Vetchým a Oldřichem Kaiserem v hlavních rolích. Dále byl uveden slovensko - český film M. 

Šulíka Cigán a slovenské drama ovšem s Ivanem Trojanem v hlavní roli Viditelný svět. Pro náročnější 

diváky bylo určeno italsko - německo -  francouzské drama Osamělost prvočísel podle stejnojmenného 

bestselleru P. Giordana. Pro děti uvedlo Kino Sféra americký animovaný fim Méďa Béďa, animovanou 

"špionáž" dokonce ve 4D rozlišení Spy Kids: Stroj času, malajské animované dobrodružství Žraloci na 

souši a francouzský animovaný příběh Arthur a souboj dvou světů. Zvláštností bylo představení norské 

kinematografie v komedii k zamyšlení Happy happy a studentský sci-fi režiséra Lukáše Masnera Víra 

našich otců.  Z německé tvorby k nám zavítal snímek  Lollipop Monster. Bohaté zastoupení měla 

americká tvorba různých žánrů: sci-fi Ocelová pěst  a Vyměřený čas, thriller Dream House, další díl 

upírské fantasy ságy Twilight sága: Rozbřesk 1, dobrodružný Transformers 3 a thriller Nákaza. Námětově 

se vymykaly legendy starověkého Řecka Válka bohů. Reprízovány byly filmy Muži v naději, U2 a z nabídky 

posledního říjnového dne pokračovaly v listopadu snímky  Johny English se vrací a Dluh. 

 

► V prosinci uvedlo turnovské kino 19 filmů ve 41 představeních, další dvě představení byla zrušena z 

důvodu státního smutku. Jak se na prosinec sluší, byl zvýšen podíl pohádek a filmů pro děti, a to americké 

animované zpracování Kocoura v botách ve 3D kvalitě, nová česká pohádka s Libuší Šafránkovou v hlavní 

roli Micimutr a Santa Klaus a jeho tajemství v americkém filmu Velká vánoční jízda. Také byla velká nadílka 

artových filmů (pro náročné diváky): proslulý francouzský  film Jeana Cocteaua Orfeus s Jeanem Maraisem 

v hlavní roli z roku 1950, Dvojí život Veroniky z koprodukce Francie, Polska a Norska v režii K. 

Kieslowského, Bezesné noci z české produkce o televizní stávce na Kavčích horách v roce 2000/2001 s 

ještě diváci přišli o srbský snímek Bělehradský fantom - snad příště. Dostalo se samozřejmě i na "normální" 

filmy.  Měsíc začal českou detektivkou Hranaři z české současnosti o pozadí velkých zakázek a peněz, 

repríza úspěšné české komedie Muži v naději a další tři české snímky: repríza filmu Perfect Days - I ženy 

mají své dny, drama o drogové závislosti ve filmu T. Řehořka Piko a drama s V. Javorským v hlavní roli 

Poupata.  Dále to byla americká komedie Kamarád taky rád, americko - britské sci-fi Věc: Počátek, drama 

Rumový deník s Johny Deepem  a  Mission: Imossible Ghost Protocol s Tomem Cruisem v hlavní roli. 

Zajímavým snímkem byl Anonym Rolanda Emmericha o tom, kdo skutečně napsal díla, připisovaná 

Shakespearovi. V závěru roku to byly ještě filmy Jeden den (USA), Šťastný nový rok (USA) a sci-fi Černá 

hodina. 

 

► VÝSTAVY, VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

 

► V lednu probíhaly zejména výstavy dlouhodobější, instalované už v prosinci a dříve. V Muzeu Českého 

ráje to byl Biblický příběh a Turnov - Maškovy zahrady deset let poté, v kamenářském domě 

pokračovala výstava Český ráj a Pojizeří J. V. Scheybala. Galerie Granát nabízela výstavu grafiky a malby 

Renaty Greiner. Jediným NOVÝM POČINEM BYLA V LEDNU VÝSTAVA V DIVADELNÍ GALERII Historické 

pohledy ze sbírek Egona Wienera zachycující především Turnovsko.  
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► V únoru otevřela galerie Safír výjimečnou výstavu prací členů České federace fotografického umění s 

názvem Zdi. Mottem byl výrok Karla Čapka: "Nemysli si, že musíš všechno prožít, stačí jen pozorovat, a to 

bez klidu nejde. Největší milostí pro nás, kteří to potřebujeme, je umění dívat se a vidět!". Dále pokračovaly 

výstavy Historické pohledy v divadelní galerii a výstavy v muzeu , popsané v předchozím odstavci. 

 

► Březnová výstavní činnost byla bohatší, než v předcházejících měsících. V divadelní galerii byla 

instalována výstava místní malířky Obrazy Heleny Vokráčkové. Galerie Safír nabídla výstavu fotografií 

Václava Hájka a Ivo Vlčka Nepál 2009, vernisáž se konala 5. března. Ve čtvrtek 3. března byla zahájena 

výstava Židovský Turnov v galerii "U Sasíků" a 17. března výstava fotografií V kroji a s písničkou na 

Chodsku a v Čičmanech objektivem Zdeňka Mrkáčka ve výstavním sále muzea ve 3. patře. Současně s 

ní probíhala tamtéž výstava fotografií Vojtěcha Žáka Doteky cest. Fotografie z dálek byly tématem výstavy 

také v galerii U zlatého beránka, kde mohli návštěvníci shlédnout fotografie M. Nečasové a J. Večerníka 

Masajové a Himbové.  Několik výstav otevřela i Městská knihovna Antonína Marka, a sice Výstavu leporel 

z vítězných prací akce Tvoříme leporelo, Příroda na Zemi - poznej a chraň a výstavu obrazů Karla Janáka 

Česká krajina. 

 

► V květnu nabídlo Muzeum Českého ráje hned dva vynikající projekty, které mají nadregionální význam. 

Ve čtvrtek 5. května, se v turnovském muzeu uskutečnila vernisáž pozoruhodné výstavy Idar 

Oberstein Kreativ. Od tohoto dne až do 26. června bylo v klenotnici muzea k vidění na 180 exponátů 

brusičských, šperkařských prací a zvláštní umělecké disciplíny řezání kamenů. Zajímavostí je, že právě 

řezání kamenů, které Idar Oberstein proslavilo, sem přinesl vynikající turnovský brusič Gustav Postler, který 

se do Německa přestěhoval v roce 1875. Umělecký ateliér Postler dodnes existuje a jeho majitel Heinz 

Postler byl vernisáži přítomen. Zúčastnili se i další významní hosté z partnerského města v čele se starostou 

Bruno Zimmerem. 18. května pak začal projekt HOMO FABER ( Člověk tvořící). Výstava zahrnovala stav 

rukodělné výroby a tradičního řemesla v současných Čechách prostřednictvím výrobků a portrétů nejlepších 

řemeslníků, oceněných titulem Nositel tradice lidového řemesla. Sešly se zde výrobky ze dřeva, hlíny, kovu, 

kůže, textilu i různých pletiv (proutí, orobinec, kukuřičné šustí, lýko, sláma). V rámci zahájení výstavy 18. 

května byla v atrium muzea připravena atraktivní podívaná přímo na na práci vybraných mistrů. Dále 

proběhla ve výstavním sále muzea vernisáž obrazů a grafiky Jaroslava Kurandová jinými cestami. 

Divadelní galerie představila krajinářskou tvorbu Alžběty Svobodové Český ráj.  V galerii Safír byla 

otevřena výstava fotografií mnohokrát oceněného MUDr. B. J. Šmída Akty a zátiší.  

 

► V červnu pokračovaly především velké výstavy, zahájené v květnu, tedy Homo Faber, Idar Oberstein 

Kreativ a další. Nově byla zahájena výstava výtvarníka a fotografa, žijícího v Rakousku, Jaroslav Michal 

Hladký v galerii Safír, a to 4.června a U Zlatého beránka výstava Maďarsko - Dravci. 

 

► Výtvarné počiny a výstavy prázdninového období byly zaměřeny na tvůrčí činnost a poučnou zábavu 

pro domácí obyvatele i návštěvníky Turnova. Tohoto druhu jsou zejména Řemeslnické dny v Kamenářském 

domě Muzea Českého ráje, dále sklářská dílna Sklo a sklářství, uskutečněná 9. července tamtéž a konečně 

dílna Dřevo a řezbářství 6. srpna opět v Kamenářském domě, kde si mohli návštěvníci z uvedených 



166 

ušlechtilých materiálu leccos vyrobit pod dohledem lektora. Výstavní sál ve 3. patře budovy muzea obsadila 

výstava v rámci projektu Comenius Řekni to šperkem, na níž byly prezentovány práce deseti odborných 

škol v Evropě. Do klenotnice se vrátila kolekce unikátních prací z historie SUPŠ v Turnově. Galerie Granát 

nabízela ukázky broušení a šperkařství Kámen a šperk v rámci prázdninové nabídky a výstavu broušeného 

skla Věry Pánkové. U Zlatého beránka pokračovala do 5. srpna výstava Maďarsko - Dravci, kterou 

vystřídaly fotografie J. Večerníka Namibie. V galerii Safír vystavovali členové Fotoklubu Balvan z 

Jablonce nad Nisou Aleš Ječmen, Václav Novotný, Jiří Zuzánek, Ladislav Mrňa, Hana Tampírová, Dagmar 

Luhringová, Vladimíra Dvořáková a Eva Šrámková. 

 

► V září byl oživen i výtvarný ruch a zahájeny nové výstavy.  V galerii muzea proběhla v rámci Festivalu 

romské kultury vernisáž velké  a dlouhodobější výstavy S'oda tute?/ Co to máš na sobě, která představila 

ukázky tradičního romského oděvu a doplňků. V galerii Granát byla otevřena výstava členů Sdružení 

výtvarníků ČR Boženy Klavíkové - keramické obrazy a Karla Janáka - řezbářské práce a kresby. U 

Zlatého beránka pokračovala výstava fotografií Namibie. Safír. 

 

► Největší událostí výtvarného dění v říjnu byla jistě vernisáž velké výstavy Turnov 1785 - 2020 

(Proměny města), která se konala 13. října ve výstavním sále ve 3. patře budovy muzea. Tvůrci výstavy 

představili jednotlivé objekty, významné i méně známé, vzhled ulic a částí města v jednotlivých údobích. 

Významným exponátem byl nově vytvořený model města, který představuje Turnov k roku 1785. Model 

vypracoval podle dobových rytin a textů Tomáš Štefánek, má rozměry 150 x 200 cm a Turnov je tu 632krát 

zmenšený. Model zůstane po skončení výstavy ve stálé expozici muzea. V galerii Granát začala výstava 

fotografií Alexandra Pohndorf: Nedávno v Německu a jiná historie. Galerie U Zlatého beránka připravila 

výstavu fotografií M.Nečasové Žáby, vážky. Do divadelní galerie byly umístěny fotografie MUDr. Heleny 

Boháčové Srí Lanka. 

 

► Nové listopadové výstavy začaly pomalu směřovat k Vánocům. V galerii muzea "U Sasíků" byla 10. 

listopadu zahájena výstava s výmluvným názvem Vánoční cukrování aneb Cukr, med a čokoláda.  V 

Kamenářském době k tomuto tématu proběhla o týden později Čokoládová dílna. Divadelní galerii vyzdobily 

obrazy a fotografie Anny Marie Hybnerové, některé exponáty byly i  ke koupi jako originální vánoční dárek. 

Dále pokračovaly výstavy Turnov 1785 - 2020 (Proměny města), Alexandra Pohndorf: Nedávno v Německu a 

jiné historie a Žáby, vážky. 

 

► V prosinci zavládla předvánoční nálada i ve výtvarném dění, galerie a muzea se soustředila spíše na 

živé pořady a dílny. Z nově otevřených výstav to byla fotografie J. Vidmana Norsko, otevřená 8. prosince v 

galerii U Zlatého beránka a Od svatého Martina do Tří králů na Dlaskově statku v Dolánkách. V muzeu 

dále trvaly výstavy Vánoční cukrování a Turnov 1785 - 2020, k tomu se konaly programy Vánoční ladění (od 

9. do 11. prosince), k nimž patřila prezentace Čokoláda a dřevěná hračka , Výtvarná dílna lidové hračky a 

čokoládová a zvykoslovná dílna. V divadelní galerii pokračovala výstava tvorby Anny Marie Hybnerové a v 

Granátě fotografie  Alexandry Pohndorf: Nedávno v Německu a jiná historie. 
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► SLAVNOSTI, TRHY, PLESY 

 

► Plesová sezóna ve velkém sále turnovské Střelnice byla zahájena v pátek 14. ledna maturitním 

plesem obchodní akademie, hrála skupina Koneckonců z Jilemnice. Další maturitní ples se tu odehrál pro 4. 

ročník oboru podnikatelská činnost společně s 2. ročníkem nástavby 21. ledna, k tanci a poslechu hrála 

liberecká skupina The Continental Band. V sobotu 5. února se uskutečnil Myslivecký bál. 

 

► V sobotu 5. února se na Dlaskově statku odehrál již po patnácté Masopust, tentokrát s podtitulem 

Jemine Domine - masopust pomine. Jeden z nejveselejších a nejrozvernějších svátků roku byl provoněn 

koblihami, jitrnicemi a pálenkou pro zahřátí. Průvod maškar se tentokrát vydal vlastní improvizovanou 

vesničkou za doprovodu dechové hudby Táboranka. S programem, zejména masopustním průvodem, 

pomohli ochotníci z Tatobit.  Přišlo přes 700 návštěvníků.  

 

► V neděli 27. února proběhl na Střelnici Velký dětský karneval na téma Piráti hledají Nema. Ve 

spolupráci se Žlutou ponorkou připravilo Kulturní centrum odpoledne plné zábavy, tance a nechyběla ani 

tombola. 

 

► V sobotu 5. března se ve velkém sále KC Střelnice uskutečnil II. městský ples. Pořad večera 

navázal na úspěšný loňský první ročník, součástí večera bylo několik tanečních vystoupení Taneční a 

pohybové školy ILMA, módní přehlídka z dílny turnovské návrhářky Miroslavy Vrzalové, po celý večer hrál 

Taneční orchestr Ladislava Bareše. Tombolu tvořily zejména sponzorské dary a její výtěžek v celkové výši 

21.400,- Kč byl věnován Dětskému centru Sluníčko, Základní škole speciální a Mateřské škole speciální v ul. 

Kosmonautů. 

 

► Na Bílou sobotu 23. dubna byl připraven tradiční program Velikonoce na Dlaskově statku, 

tentokrát s podtitulem To vajíčko malovaný je od srdce darovaný.  Na programu byla přehlídka 

folklórních souborů spojená s tvůrčí dílnou dekoračních předmětů, malým rukodělným jarmarkem a 

samozřejmě tradičním občerstvením. Festival folklórních souborů Libereckého kraje měl název Písně a 

tance Pojizeří a vystoupily v něm dětské i "dospělácké" soubory: 

10.00 - 11.00 Národopisný soubor Krkonošský horal 

11.00 - 11.30 Folklórní soubor Šafrán 

11.30 - 12.15 Folklórní soubor Nisanka a Malá Nisanka 

12.45 - 13.15 Národopisný soubor písní a tanců Hořeňák 

13.30 - 14.15 Folklórní baráčnický soubor Furiant 

14.30 - 15.15 Čmukaři - pohádka Pustý les 

15.30 - 16.00 Folklórní soubor Jizera 

16.15 - 16.45 Folklórní soubor Dykyta 

 

► V sobotu 30. dubna byla oficiálně zahájena turistická sezóna v Českém ráji, a to 8. ročníkem  

rozsáhlé a oblíbené akce Český ráj dětem 2011.  Akce se koná vždy poslední dubnový víkend v rámci 
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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). Tentokrát bylo hlavní dění 

situováno na Hruboskalsko. Start putování byl na parkovišti pod Valdštejnem, na hradě pak čekala první 

pohádka O netopýrech z Valdštejna v podání žáků ZŠ 28. října v Turnově, na Hrubé Skále hrály děti ze ZŠ 

Skálova pohádku Rohozecký rybník a byla zdarma přístupná také vyhlídková věž. Cíl byl v Autokempu 

Sedmihorky, kde bylo pro návštěvníky připraveno od 12 do 16 hodin zábavné odpoledne se soutěžemi pro 

děti, písničkami, rukodělnou dílnou a dalším programem, ve 14.30 se dostavil sám král Granátek s 

doprovodem.  Akce se zúčastnily 4 tisíce lidí.  

 

► Poslední květnový víkend, 28. - 29. května, se konal 17. ročník Staročeských řemeslnických trhů. 

Každým rokem trhy přilákají více návštěvníků, prodejců i rozsáhlejší program a další příjemná překvapení 

(pokud "nepadají trakaře").  V letošním roce byl program následující: 

SOBOTA 28.5. - ATRIUM  10.00 – 11.00 Rumová aféra Karel Jerie 

11.30 – 13.00 Spare Parts Liberec  

13.30 – 15.00 GrassRoad  

16.00 – 17.00 ŽALMAN  

17.00 – 18.00 Vítáme vás na Muzejní noci – Muzejní hrátky interaktivní program  

18.30 – 19.30 Wabi Daněk  

20.00 – 21.00 Pepa Fousek 

SOBOTA 28.5. - PARK        9.30 – 11.00 Semilská 11  

11.30 – 12.30 TRDLO  

13.00 – 13.30 Kvelb Nautilus ZŮM I. 

14.00 – 15.00 Pilgrim Pimple  

15.30 – 16.00 Kvelb Nautilus ZůM II. 

16.30 – 17.30 PATROLA Šlapeto  

NEDĚLE 29.5. - ATRIUM  10.00 – 10.45 Sváťovo divadlo Míša kulička  

11.00 - 12.30 ILMA  

13.00 – 13.30 Divadlo Koňmo Vodnická pohádka  

14.00 – 14.45 Módní přehlídka Redy Móda pro děti & Půjčovna svatebních šatů  

15.30 – 16.15 Malé Vinohradské divadlo Pejsek a Kočička  

16.30 – 17.30 Příběhy pana Brambory Taneční divadlo Honzy Pokusila 

NEDĚLE – festival - PARK10.00 – 11.00 Péro za kloboukem  

11.30 – 12.30 ZDARR 

13.00 – 14.30 HRDZA  

15.00 – 16.00 BEZOBRATŘI  

16.30 – 17.30 Mako Mako  

V rámci letošního ročníku proběhl v areálu zahrady Kamenářského domu XVI. ročník Řezbářského 

sympozia a Muzejní noc - sobotní večerní program určený pro děti i dospělé.  

 

► Tradiční zahájení kulturních prázdnin -  městské slavnosti Kámen a šperk v Českém ráji, vstoupily 
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do 7. ročníku a dočkaly se řady inovací. Konaly se ve dnech 2. - 3. července, a to v areálu muzejní 

zahrady a v Kamenářském domě. Také téma nebylo věnováno jedné historické osobnosti, ale evokovalo 

dobu 19. století, tedy slavnou éru kamenářství v Turnově. Zahajovací průvod samozřejmě obešel náměstí, v 

místě konání pak čekalo historické tržiště, ukázky řemesel a další program. Bohužel počasí tentokrát 

organizátorům nepřálo a možná nepřišli také náhodní návštěvníci, kteří procházejí náměstím... zkrátka malý 

zájem lidí se negativně podepsal na celé, jinak výborně připravené akci. Program akce byl následující: 

Sobota 2. července  

10:00 - Slavnostní zahájení, průvod 

11:00 - Švejk-Band: Staropražské písničky a kuplety, historické tance 

12:00 - Divadelní představení, přehlídka šperků 

14:00 - Švejk-Band: Staropražské písničky a kuplety, historické tance 

14:00 – 17:00 - Otevřeny kostely sv. Mikuláše a sv. Františka z Assisi, ve 14:30 a 16:15 prohlídka s výkladem 

15:00 - Divadelní představení, přehlídka granátových šperků 

16:00 - Švejk-Band: Staropražské písničky a kuplety, historické tance, přehlídka šperků 

17:00 - Divadelní představení 

18:00 - Hudba sefardských Židů, koncert - synagoga Turnov 

21:00 – 22:00 - Večerní divadelní představení, Staropražské písničky a kuplety, tanec, OHŇOSTROJ 

Neděle 3. července  

10:00 - Švejk-Band: Staropražské písničky a kuplety 

11:00 - Divadelní představení, Jilemský spolek paní a dívek, přehlídka šperků 

13:00 - Staropražské hraní a písničky 

14:00 - Jilemský spolek paní a dívek, módní přehlídka spodního prádla z přelomu 19. a 20. století, přehlídka     

            granátových a dalších šperků 

15:00 - Divadelní představení, Jilemský spolek paní a dívek 

16:00 - Švejk-Band: Staropražské písničky a kuplety, 

V průběhu celé akce probíhaly ukázky ruční výroby granátového šperku a prohlídky expozice s výkladem. 

 

► V září se na místo tradičního posvícení na Dlaskově statku trochu pracovalo. V sobotu 24. září 

proběhl program Velké prádlo na statku aneb Košilička bílá, prala ji má milá. Návštěvníci si mohli sami 

vyzkoušet praní na drhleně, se zvonem či na tzv. kejvačkách, dále žehlení, mandlování a barvení látek podle 

starých tradic a postupů. Kromě práce byl ovšem připraven i kulturní program: 

10:00 - Říkadla s Evou Kordovou 

11:00 - Představení nominovaných řemeslníků na ocenění Mistr rukodělné výroby 

11.30 - Pohádka LS Na Židli 

12.00 - Folklórní soubor Horačky 

12:45 - Oblékáme se do lidového kroje 

13:30 - Loutkářský soubor Na Cestě 

14:30 - Valtická krojovaná společnost 
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15:30 - Hudební společnost Fidle 

Ve stáncích bylo možno koupit kromě dobrot a truňku také batiku, malované hedvábí, mýdla a podobně. 

 

► První adventní neděle připadla letos na 27. listopadu a toho dne se na náměstí Českého  ráje 

konalo tradiční Rozsvícení vánočního stromu. Letos se na náměstí rozzářila krásná štíhlá jedle, dar od 

manželů Samešových z Daliměřic. 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. Tradiční rozsvícení první svíčky na adventním věnci provedla 

paní starostka s místostarostou Mgr. Špetlíkem. Poté vystoupili členové dramatického kroužku ze ZŠ 

Skálova pod vedením paní učitelky Jany Kepkové s mikulášskou taškařicí Proč má čert rohy, v níž 

vystupovali čerti, andělé i samotný světec. Svatý Mikuláš tradičně rozsvítil strom a poté se dvojice andělů a 

pekelníků rozešly s nadílkou mezi děti. Na jevišti je vystřídal Aleš Ressler s kytarou a společně s publikem 

zpíval koledy. Příznivé počasí a snad i všeobecné povědomí o této tradiční akci přivedlo na náměstí 

rekordních dva a půl tisíce licí. Asi hodinu před začátkem se začalo prodávat občerstvení, které po loňském 

vzoru zajistili  profesionální prodejci, takže se na každého dostalo. 

 

► V průběhu třetího adventního víkendu, tedy od pátku 9. do neděle 11. prosince, se na náměstí 

Českého ráje konaly tradiční Turnovské vánoční trhy.  13. ročník byl opět pořádán v rozšířené podobě, 

tedy na obou stranách náměstí.  Zúčastnilo  asi 70 prodejců vánočního a adventního zboží.  Na krytém 

jevišti po celé tři dny probíhal kulturní program, opět kombinovaný z místních souborů a školních kroužků a z 

dovezené profesionální kultury - té bylo v roce 2011 o něco více, mimo jiné i proto, že oba velké turnovské 

sbory a Junák jako tradiční účinkující byli zaneprázdněni jinými programy.  Počasí bylo (kromě deštivého 

pátku) velmi příznivé, poměrně teplé polojasno, takže se všechny naplánované pořady uskutečnily: 

Pátek 9.prosince  

-  10.00 hodin – Slavnostní zahájení  

-  10.15  -   sbor Základní školy Turnov – Mašov 

-  10.45  -   sbor Základní školy Turnov, ul. Skálova 

-  11.15  -   vystoupení žáků Základní školy Turnov, ul. 28.října 

-  11.45  -   sbor Základní školy Turnov, ul. Žižkova 

-  12.15  -   vystoupení žáků Základní školy, ul. Sobotecká 

VÁNOČNÍ PROGRAM ŽÁKŮ ZUŠ 

-  13.30  -  Pěvecký sbor Turnováček pod vedením L. Grundové a D.Nechutné 

              -  Žáci literárně dramatického oboru pod vedením A. Tomášové a R.Zemenové 

-  14.15  -  Žáci dechového oddělení pod vedením M.Szantó a K.Josífkové 

-  15.00  -  Karmínek - vánoční zpívání nejmladšího sboru ZUŠ, řídí Jindřich Bada 

I. VÁNOČNÍ PODVEČER 

-  16.00 -   Hra o narození Pána Krista - divadelní studio Berounští měšťané 

Sobota 10.prosince 

SOBOTNÍ VÁNOČNÍ MATINÉ 

-  10.00  -  Vánoční melodie pro žestě - Bohemia Univerzal Band 
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-  10.45  -  Taneční a pohybová škola ILMA      

                                                   VÁNOČNÍ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU 

-  13.30 -  Vánoční pohádka I - Jak se pejsek s kočičkou připravovali na Vánoce - divadélko Úsměv 

-  14.00 -  Kouzelník Vendelín 

-  14.30 -  Vánoční pohádka II. - Vánoční dárek kůzlete a vepříka - divadélko Úsměv 

  HEJ, HEJ KOLEDA - VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ 

-  15.00 -  Soutěž ve zpěvu koled s doprovodem kytary a basy, účinkuje Petr Kostka,  Jaroslav Kotek a diváci 

II. VÁNOČNÍ PODVEČER       

-  16.00 -  Šermířská pohádka Na draka  s ohňovou show - představení skupiny historického šermu Pranýř 

Neděle 12.prosince 

NEDĚLNÍ VÁNOČNÍ MATINÉ 

-  10.00 -  Vánoční vystoupení Sboru  Balatka a spol. 

-  10.30 -  Vánoční vystoupení dechové hudby Turnovanka 

II.VÁNOČNÍ ODPOLEDNE 

-  13.30  -  Vánoce Mackie Messera  

-  14.30  -  Žesťový soubor ZUŠ pod vedením Jiřího Richtra 

Nejúspěšnější byly tradičně oba podvečery - humorně poetická Hra o narození Pána Krista a šermířská 

pohádka s "opravdovským" drakem a ohňovou show skupiny Pranýř. Překvapující zájem zaznamenala i 

soutěž ve zpěvu koled, účastnilo se jí 14 dětí ve věku od 4 do 11 let. Pozitivním jevem byl také zájem publika 

o konkrétní pořady - na pohádky se už houfovaly děti před jevištěm, na dechovku zase přišli starší - je vidět, 

že se jednalo o cílenou návštěvu, nikoli pouze náhodné kupující. 

 

 

Kulturní organizace ve městě 
 
► KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, S.R.O, P.O. BOX 51, MARKOVA 311 

Jednatel společnosti: MgA. Lukáš Hajn  

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 
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 ubytovací služby 

Společnost vznikla v roce 2001 jako nástupnická organizace Turnovského kulturního střediska. Jediným 

společníkem je Město Turnov. 

Nejdůležitější událostí roku 2011 byla bezesporu digitalizace kina a jeho přestěhování do malého sálu 

Střelnice. Celostátní problém s poklesem návštěvnosti se organizace snažila řešit novými dramaturgickými 

počiny zaměřenými na nejrůznější skupiny diváků.  

 

Personalistika, vedení a orgány společnosti: 

V roce 2011 byl chod organizace zajišťován jednak stálými pracovníky, kterých bylo ke konci roku 13 (12,25 

úvazku), a jednak externími pracovníky na dohodu o provedení činnosti ( celkem 35) a na dohodu o 

provedení práce ( celkem 27). Stálí zaměstnanci pracovali v těchto kategoriích: 

1/ Vedení a správa:  

MgA. Lukáš Hajn – jednatel, Lada Kefurtová – zástupce jednatele, organizační pracovník, Ivana Pavlasová - 

účetní, pokladní, Jarmila Marešová - recepční 

Ivana Soudská - mzdová účetní,  Ing. Petra Horáková a Hana Janatková (firma Acct, s.r.o.) 

2/ KC Střelnice 

Jaroslav Kefurt - správce a vedoucí údržby, Karel Šírek - provozní technik, údržbář, Dana Chybová,  Blanka  

Jislová a Lenka Hlubučková - uklizečky 

3/ Městské divadlo:  

Dana Feštrová – dramaturg,  Lukáš Marek –  údržbář 

3/ Městské a letní kino:  

Mgr. Zdeněk Bělohlávek – dramaturg filmových představení,  Denisa Benešová - produkční  

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, František Zikuda - členové rady 

města. 

Členové dozorčí rady: Václav Fanta, ThMgr. Ondřej Halama, Aleš Hozdecký, PhDr. Vladimíra Jakouběová, 

Mgr. Bohuslav Lédl, 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.   

Přehled prostor a jejich kapacit: 

1/ Kulturní centrum Střelnice 

    - velký sál - variabilně podle rozestavění židlí 400 - 550 míst ................................  550 míst 

    - malý sál - od září kino Sféra .............................................. ..................................  104 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 
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    dále je zde k dispozici bar a galerie ve foyeru 

3/ Městské kino  

    - budova - v provozu do září - kapacita 397 míst + 90 přístavků ..............................  487 míst 

      k dispozici byla 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 2011 

V roce 2011 KCT uspořádalo celkem 136 představení ve vlastní produkci ( o 7 méně než loni) s celkovou 

návštěvností 17.971 platících diváků a dále se v prostorách KCT konalo 53 akcí s návštěvou 31.665 diváků. 

Dále se v Turnově uskutečnilo celkem 458 filmových představení, z toho 164 v Biu Ráj, 64 v letním kině a 

130 v kině Sféra. Představení shlédlo celkem 16.908 diváků.  

Celkem tedy se v Turnově v prostorách KCT uskutečnilo 647 programů, které navštívilo 66.544 diváků. Z 

toho vyplývá, že každý obyvatel včetně nemluvňat navštívil průměrně 4,5 pořadu oproti loňským 3..  

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 2011, jejich návštěvnost a hospodaření 

1/ KC Střelnice 

Pořad Náklady Výnosy Výsledek 

Quinie 40.434 34.037 -6.397 

Good Fellas 1.8.938 1.818 -7.120 

Kulturní léto 34.239 22.000 -12.239 

Prague Conspiracy 13.475 17.864 31.3.389 

Dechovka Broďanka 1.6.600 1.6.773 173 

Dětský karneval 2.857 9.364 6.506 

Rockový večer 3.235 8.609 5.374 

Lucie Bílá 253.631 276.703 23.072 

Songfest 125.151 52.046 -73.105 

Krucipüsk 60.370 63.101 2.731 

Petr Kolář 2.545 33.442 30.897 

Městský ples 67.026 94.377 27.350 

Traband 22.952 19.146 -3.806 

Krch-off 12.869 11.4555 1.414 

Shoen Feld 5.733 1.236 -4.496 

Kabát Revival 4.776 0 -4.776 

De Bill Heads 20.413 29.418 9.006 

Ticho ve foyer 3.050 9.655 6.605 

Eva Pilarová 855 0 -855 

CELKEM Střelnice 689.148 691.042 1.893 
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2/ Městské divadlo 

Pořad, cyklus pořadů Náklady Výnosy Výsledek 

Abonentní řada Turnov 259.129 240.037 -19.092 

Turnovské hudební večery 146.482 114.527 -31.955 

Hudba a divadlo 19.172 21.474 2.302 

Nová scéna 189.340 101.818 -87.521 

Školní představení 218.233 217.711 -522 

Cestovatelský klub 33.409 37.991 4.582 

Besídka textařské dílny 14.925 18.455 3.530 

Květy 8.657 3.818 -4.838 

Pohádková představení 20.692 9.937 -10.719 

Ekonomie dobra a zla 14.088 10.036 -4.054 

Ahmed má hlad 11.100 1.545 -9.555 

M. Topferová 13.571 6.764 -6.807 

Hudební sklepy 4.145 1.382 -2.763 

Napříč 23.350 18.755 -6.595 

Dnes hrajeme Cyrana 45.974 12.909 -33.065 

Backwards 33.480 32.546 -934 

Poetika 2011 28.879 22.618 -6.261 

Sborovna 35.225 19.564 -15.661 

Zdeněk Izer 33.450 39.928 6.478 

Jana Kloubková 15.320 6.355 -8.935 

Dětský víkend 35.924 22.946 -12.978 

CELKEM divadlo 1,204.544 961.151 -245.393 

 

3/ Ostatní pořady 

Pořad Náklady Výnosy Výsledek 

Adventní koncerty 36.518 59.791 23.274 

Nedvědi 98.976 91.155 -7.821 

Festival dechovky 47.467 1.12.546 -34.921 

Básníci ticha 134.139 137.835 3.696 

Baumaxa 21.865 20.973 -892 

CELKEM 338.965 322.300 -16.665 

 
Jak vyplývá z uvedených tabulek, nejúspěšnější akcí byl koncert Lucie Bílé a Petra Koláře, dobře si vedly 

hlavně akce zábavného charakteru a hudba tvrdšího charakteru (Rockový večer, De Bill Heads). Dříve 

oblíbené pořady folku a komornějších žánrů se nedařilo naplnit ani v případě koncertu Jany Kloubkové. 

Vymyká se pouze festival Básníci ticha, kde byly velmi přátelské honoráře ze strany účinkujících. 

Nedařilo se naplnit ani velmi kvalitní projekty klasického divadla a hudby, natož dělat "kulturní osvětu" na 

příklad formou Nové scény. Kupodivu se nedařilo naplnit ani pořady stále žádané dechovky (Broďanka, 

Festival dechovek). 
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V návštěvnosti filmových představení jednoznačně vítězily české komedie pro diváky středního věku ( Muži v 

naději), dětské filmy a úspěšné zahraniční kusy ( 

 

Stručný přehled ostatní činnosti 

Činnost Náklady Výnosy  Výsledek  

Hlasy a ohlasy Turnovska 988.271 696.707 + 300.000 
příspěvek Města  

31.7.435 

Ubytování Bio Ráj 25.988,50 76.388,15 65.823,00 

Smuteční síň 90.685 80.376 -10.308 

Parkoviště 849270 298.379 214.108 

Pod KCT jako zřizovatelem jsou dále sdruženy dva kluby – Filmový klub a Kruh přátel hudby. 

Internetové stránky společnosti změnily svou tvář, byla zachována možnost objednávání vstupenek, 

kalendárium kulturních akcí a další aktuální služby a informace. 

(Zdroj: výroční zpráva společnosti) 

 
 
MUZEUM ČESKÉHO RÁJE, SKÁLOVA 71 

Ředitelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová 

Zástupce ředitele: PhDr. Jan Prostředník, PhD. 

Regionální vlastivědné muzeum pro region Český ráj a Pojizeří se specializací na dokumentaci drahých 

kamenů a historii zlatnictví a šperkařství. Muzeum je příspěvková organizace s právní subjektivitou, 

Zřizovatelem je Krajský úřad Libereckého kraje. 

Personalistika: 

V roce 2011 zajišťovalo činnost muzea 24 pracovníků, z toho 13 odborných, 6 ekonomických a propagačních 

a 5 provozních pracovníků. V rámci sezónních prací a mimořádných akcí  během roku vypomáhali další 

pracovníci na dohodu o provedení práce. 

Vedoucí odborných oddělení a odborní pracovníci: 

- PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka, etnolog 

- PhDr. Jan Prostředník, PhD. - zástupce ředitele, archeolog 

- Mgr. Alžběta Kulíšková, archivář - historik 

- PhDr. Miroslav Cogan, historik umění 

- RNDr. Tomáš Řítkošil, mineralog 

- Mgr. David Marek, historik - archivář 

- Jitka Petrušková - regionalista 

- Tereza Nemethová, průvodce a lektor Kamenářského domu 

- Bc. Jana Svobodová, Mgr. Lenka Tvrzníková - dokumentátorky 

- Petr Hartman, dokumentátor přípravných prací pro stavby 

- Tomáš Štefánek, konzervátor 

- Roman Noska, správce sbírek 

- Ivana Hanušová, modelář výstavních modelů 
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Budovy muzea 

Dům U Bažanta čp. 70 ve Skálově ul. v Turnově -  zde je umístěna muzejní studovna, kanceláře 

odborných pracovníků, konzervátorské dílny a prodejna, která je přístupná z foyeru hlavní budovy. Dům 

přešel do majetku muzea v listopadu 2007, v roce 2011 byla zahájena rekonstrukce. Do konce roku byly 

provedeny tyto práce: výměna oken a dveří, sanace, oprava a nátěr venkovních omítek, rekonstrukce 

rozvodu elektřiny, výměna dlažby v přízemí, odvětrání sklepních prostor, izolace, rekonstrukce pokladny a 

prodejny muzea. Celková hodnota díla byla 2,9 mil. Kč, z toho Město zaplatilo 1,1 mil. Kč. 

Dům čp. 71 ve Skálově ulici (původně dům továrníka Boháčka), který muzeum získalo odkazem v roce 

1926 a posléze darovací smlouvou od MěÚ Turnov (historický majetek města) využívá muzeum pro stálé 

expozice a výstavní sál. Součástí objektu je přístavba galerie (z roku 1974), budova depozitářů, dílna, bistro 

a atrium s pódiem. Dům je propojen s domem čp. 70. V roce 2011 byly provedeny práce spojené s 

rekonstrukcí pokladny a prodejny, dále nátěry dveří a výstavních rámů, výmalba vstupní chodby a další 

drobnější práce. 

Kamenářský dům se stal součástí expozice muzea v roce 2010. V přízemí se nachází přednášková 

místnost a prostor pro edukativní dílny, dále expozice partnerství kamenářských měst Turnov a Idar 

Oberstein. V patře je umístěna stálá expozice Český ráj 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 roce 

2011 probíhala v objektu běžná údržba. 

 

Expozice 

Ke konci  roku 2010 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 v roce 2011 zaujímala 2.103 m
2
, z toho MČR Turnov 1.653,5 m

2
 a 450 m

2
 Dolánky. 

Celkový počet návštěvníků expozic a výstav byl 44.198 osob, to je zhruba sedmiprocentní nárůst.  

 

Statistika činnosti muzea v porovnání posledních tří let: 

 r. 2009 r. 2010 r. 2011 
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Počet návštěvníků celkem 50.430 41.285 44.198 

- z toho expozice a výstavy hlavní budovy 47.642 37.654 39.283 

- z toho Dlaskův statek 14.259 12.062 12.939 

- z toho dílny a podobné programy 2.720 3.540 4.800 

- badatelé 68 91 115 

Výnosy ze vstupného 928 tis. Kč 793 tis. Kč 823 tis. Kč 

Počet výstav 24 22 37 

Doprovodné programy pro děti 25 39 42 

Přednášky, koncerty, kulturní akce 52 58 62 

Sympozia, konference, odborné semináře 5 2 3 

Počet získaných sbírkových předmětů 307 365 464 

Počet digitalizovaných sbírkových předmětů 800 1000 3226 

Záchranné archeologické výzkumy 136 129 222 

 

Výstavní činnost MČR  

V roce 2011 muzeum uspořádalo celkem 37 výstav, z toho 5 bylo zapůjčených, 6 se uskutečnilo v jiných 

organizacích a 9 v zahraničí. Výstavy se konaly v galerii muzea, ve výstavní sále ve 3. 

patře hlavní budovy, ve výstavním kabinetu, v koridoru (galerie Safír) a v kamenářském 

domě. 

1. Archeologický výzkum v Turnově - Maškových zahradách 10 let poté, aneb Experiment v archeologii, 

7.10.  

    2010 - 31.1.2011 

2. Biblický příběh Narození Páně,  11.11.2010 - 30.1.2011 

3. Zdi - fotografická výstava, 15.2. - 5.3. 2011 

4. Dětský salon - 17.2. - 13.3.2011 

5. Nepál 2009 - fotografie, 5.3. - 2.4.2011 

6. Židovský Turnov, 11.3. - 9.5. 2011 

7. V kroji s písničkou na Chodsku a v Čičmanech objektivem Z. Mrkáčka a Vojtěcha Žáka (Doteky z cest) ,   

    17.3. - 1.5.2011 

8. Čínská výšivka - hedvábí, 1. - 18.4.2011 

9. Radomír Kůda - fotografie, 2.4. - 7.5.2011 

10. Idar-Oberstein kreativ, 5.5. - 26.6. 2011 

11. MUDr. B. J. Šmíd - Akty a zátiší, 7.5. - 4.6.20111 

12. Jaroslava Kurandová jinými cestami, 12.5. - 26.6.2011 

13. Homo Faber, 18.5. - 31.8.2011 

14. Jaroslav Michal Hladký - fotografická výstava, 4.6. - 9.7. 2011 

15. Řekni to šperkem, 9.7. - 2.9. 2011 

16. S'oda pre tute / Co to máš na sobě (historie romského odívání), 15.9. - 31.10.2011 

17. Mistr rukodělné výroby Libereckého kraje, 24.9.2011 

18. Vilém Heckel - Nedostižné štíty, 4.10. - 5.11.2011 

19. Turnov 1785 - 2020 (Proměny města), 13.10. - 30.12.2011 
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20. Vánoční cukrování - Cukr, med a čokoláda, 10.11. - 31.12.2011 

21. Od svatého Mikuláše do Tří králů, 1. - 31.12. 2011                                                      

22. Český ráj J. V. Scheybala - nová expozice v Kamenářském domě 

    

Výstavy v jiných zařízeních:         
 
1. Všeň a okolí ve fotografiích Petra Matouška - škola Všeň 

2. Chvála pískovce - hrad Valdštejn 

3. Karel IV. a drahé kameny - Muzeum Nejdek 

4. Svět českého granátu - Muzeum Bruntál 

5. Horniny Geoparku - Semily město 

6. Pravěká těžba v Jizerských horách - Kittelovo muzeum v Krásné 

 

Výstavy v zahraničí:                                                                           

1. Comenius Travelling Exhibition ( Gold Muzeum Saint - Amand,Francie) 

2. Comenius Travelling Exhibition (Espace Wallonie de Namur, Belgie) 

3. Comenius Travelling Exhibition (Madrid, Španělsko) 

4. Comenius Travelling Exhibition (Liepaja, Lotyšsko) 

5.  Comenius Travelling Exhibition (Porto, Portugalsko) 

6. Comenius Travelling Exhibition (Antverpy, Belgie) 

7. Svět zkamenělých stromů (Larvik, Norsko) 

8.  Comenius Travelling Exhibition ( Valenzia, Itálie) 

9.  Comenius Travelling Exhibition (Lisabon, Portigalsko) 

 

Kulturně výchovné akce 

V roce 2011 se uskutečnilo celkem 62 kulturně výchovných akcí, které navštívilo 11.083 osob (zhruba stejně 

jako v loňském roce). 

Výběr nejzajímavějších akcí: 

-  Masopust na Dlaskově statku - únor  2010 

-  Valentýnka - tvorba vlastního šperku - únor 20110                 

-  Golem v Turnově - březen, duben  2011 

-  Ornamenty bez hranic (spolupráce s Muzeem Bautzen) - březen, duben 2011 

-  O kamenech zvěrokruhu - březen 2011 

-  Velikonoční dílna - duben 

-  Noc s  Andersenem 

-  Řezbářská dílna - květen  

- Písně a tance Pojizeří 

-  Muzejní noc - květen 

- Staročeské řemeslnické trhy - květen 

-  Kamenářské dny - červenec 
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- Festival romské kultury - září 

- Čokoládová dílna - prosinec 

- Lidové hračky - prosinec 

Pravidelné akce: 

- Salon příznivců regionální historie - 4x měsíčně 

- Malý muzejník- 1x týdně 

- Devatero řemesel - červen až srpen 4x měsíčně 

- Řemeslnické dny - květen - srpen 2011 

 

Vědecké konference, odborné semináře, sympozia 

Celkem v Turnově  proběhly 4 akce, kterých se zúčastnilo 320 osob, a to:                                          

1. O kamenech zvěrokruhu, 12. - 16. března 2011, pro širokou veřejnost 

2. Řezbářské sympozium Turnov 2011, 25. - 27. 5. 2011 

    - XVI. ročník neformálního setkání řezbářů z  České republiky i ze Slovenska 

3. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, 15. - 16. dubna 2011,  

    odborná konference k 200. výročí narození K. J. Erbena  

4. Mezinárodní šperkařské sympozium, 1. - 7. 7. 2011 

    - 22. ročník tradiční akce, na níž pravidelně hostují umělci z celého světa 

  

Sbírky, dokumentace, publikační a odborná činnost 

Počet evidenčních sbírkových předmětů k  31.12. 2011 byl  65.621 včetně souborů, což představovalo 

263.218 kusů předmětů. Roční přírůstek činil 464 předměty. Největší část pro zpracování představovala 

národopisná sbírka po J.V. Scheybalovi, kterou muzeum získalo v roce 2010 a z níž bylo dosud zaevidováno 

288 souborů, naskenováno a zdokumentováno bylo cca 3500 kreseb a maleb. 

Muzeum vydávalo ve vlastní edici vlastivědný sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší (24. ročník), Muzejní 

čtvrtletník a pracovníci muzea publikovali i v dalších odborných časopisech a účelových brožurách 

(Klenotník a hodinář, Turnovsko - magazín o našem regionu, Archeologické rozhledy, Krkonoše, Natural 

Sciencies in Archeology, EGN Magazin, Archäologie in Deutschland...). 

Muzeum tradičně spolupracovalo s dalšími organizacemi ve městě, zejména Spolkem přátel MČR Turnov, 

Pekařovou společností Českého ráje, o.p.s. Geopark Český ráj, Městskou knihovnou Antonína Marka, se 

školami a tak dále.. 

(Zdroj: Výroční zpráva Muzea Českého ráje) 

 

► MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV, JERONÝMOVA 517 

Ředitel Mgr. Hanuš Karpíšek 

Objekty a prostory knihovny: 

V roce 2011 měla Městská knihovna Antonína Marka tyto pobočky: 

- hlavní budova v Jeronýmově ulici 

- pobočka Turnov II. - Alešova ulice 

- pobočka Mašov - přízemí hasičské zbrojnice 
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- pobočka Malý Rohozec - budova MÚ 

- pobočka Dolánky - budova školy 

- pobočka Výšinka - ul. Granátová, dům s pečovatelskou službou byla obsluhována v době akcí pro 

obyvatele 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 zrakově postižených 

5. Čajovna 

6. Provozní oddělení 

Samostatně funguje Galerie na schodech 

Jak bylo konstatováno již v minulých letech, celková plocha a možnosti uspořádání domu (staré vily) 

neumožňují další rozvoj, chybí zázemí pro klienty i personál, knihovna nevyhovuje po stránce hygienické ani 

bezbariérovým přístupem. V roce 2010 se od počátku roku vedení intenzivně o tuto situaci zajímalo a uložilo 

řediteli ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu MěÚ navštívit knihovny podobné velikosti a 

komunitní funkce a vytvořit konkrétní materiál pro radu města o dalším postupu. Výsledkem byl návrh na 

samostatnou budovu sloužící i jako komunitní dům a dům dětí. Bylo zadáno zhotovení studie a v plánu 

investic na léta 2012 - 2015 je komunitní budova na 15.místě. 

 

Personalistika: 

Personální obsazení knihovny tvořilo nadále šest pracovníků, z toho byly 4 profesionální knihovnice, jedna 

kulturní pracovnice a ředitel. Dalších 5 úvazků tvořily dohody, z toho dvě dobrovolné knihovnice - 

důchodkyně na pobočkách, jeden knihař a čtyři poloviční pracovní úvazky sloužily k zajištění úklidu. 

 

Knihovní fond, výpůjčky, statistika: 

Z finančních důvodů bohužel nebylo možné významně navýšit nákup knih oproti běžnému průměru. K 

31.12.2011 měla knihovna ve fondu 58.401 titulů ( o 1243 více než koncem minulého roku), z toho bylo: 

- 20.431 ks naučná literatura  

- 36.182 ks beletrie  

-   1.643 ks zvukových nosičů 

Celkem bylo v knihovně odebíráno 145 druhů periodik. V roce 2010 bylo nově pořízeno 1.828 titulů, naopak 

585 jich bylo vyřazeno. 

V roce 2011 bylo uskutečněno 96.866 výpůjček, což je o 3.632 (cca 4%) více než v loňském roce. Z toho 

výpůjčky dospělým činily 64.069 (14.018 naučné literatury a 50.051 beletrie). Potěšující je vzrůst výpůjček 

dětem z 15.366 na 16.290, tedy o 8% více ( z toho 3.122 naučné literatury a 13.168 beletrie). V oddílu 

periodik byla zaznamenáno 14.728 výpůjček, tedy mírný pokles zájmu, a 1.721 výpůjček činily zvukové 

nosiče. 

Ve sledovaném roce bylo registrováno 2.063 uživatelů (o 151 více než loni), z toho 701 dětí do 15 let (o 53 

více než loni). Stále se také zvyšuje počet návštěvníků, využívajících elektronických služeb (on-line 7.730 
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návštěv - nárůst o 21%, internet v knihovně využilo 4.443 návštěvníků). 

Významnou akcí v činnosti roku 2011 bylo přeznačení knih, zavedení piktogramů a zlepšení přehlednosti 

trojmístného značení. Knihy jsou postupně přeznačovány i v katalogu. 

 

Kulturní, výchovné a vzdělávací akce: 

V celostátním měřítku vykazovala MKAMT opět nadprůměrný počet těchto akcí určených pro celou škálu 

kategorií návštěvníků od předškolních dětí po seniory. Knihovna v roce 2011 uspořádala úctyhodných 552 

akcí s celkovým počtem 11.637 návštěvníků. 

- pro děti a rodiče s dětmi byly uspořádány tradiční výtvarné a tvůrčí dílny,  pravidelné Pohádkové podvečery 

a další cykly pořadů 

- 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 šlo 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, největší a nejznámější akce, zaměřená ve sledovaném roce na výročí K.J. Erbena 

- Anketa o  nejhezčí knihu roku 

- Svět knihy 

- říjnový Týden knihoven 

 

Komunitní spolupráce 

Knihovna dlouhodobě poskytuje zázemí a doplňkové služby nevidomým a slabozrakým občanům, nyní ve 

spolupráci s Tyflocentrem. V rámci Turnovska pokračují projekty spolupráce s občanským sdružením Fokus 

Turnov, Dětským centrem Sluníčko, občanským sdružením Slunce všem, Podkrkonošskou společností přátel 

a rodičů postižených dětí, se Speciální školou v Turnově a pedagogickým centrem při této škole. Jak je 

uvedeno výše, tradiční pozornost je věnována dětem, seniorům a postiženým občanům. 

(Zdroj: Výroční zpráva a roční výkazy 2010) 

 

► SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ, MARKOVA 311, TURNOV 

Předsedkyně  sdružení:  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 

ruchu.  

Působnost Sdružení: 

Český ráj je jedním z oficiálních turistických regionů ČR vymezených Českou centrálou cestovního ruchu 
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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 m j.:  

- 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 61 členů, z toho 39 měst a 

obcí (64 %), 3 neziskové organizace (5 %) a 18 subjektů ze soukromého sektoru (31 %). Novými členy se 

staly společnosti BAART, s.r.o., Hrad Valdštejn a HotelOnline, a.s. 

 

Aktuální seznam členů v roce 2011: 

 Společnost  Společnost 

1 Agentura ARA, s.r.o. 31 Obec Dětenice 

2 Alternativa 3000, o.s. 32 Obec Hrubá Skála 

3 Autokemp Sedmihorky, v.o.s. 33 Obec Jenišovice 

4 BAART, s.r.o. 34 Obec Kacanovy 

5 Consultour, s.r.o. 35 Obec Karlovice 

6 České doteky hudby EM-ART, o.p.s 36 Obec Klokočí 

7 Discovery Tours, s.r.o. 37 Obec Kněžmost 

8 Galatea Brno, a.s. 38 Obec Kobyly 

9 HotelOnline, a.s. 39 Obec Ktová 

10 Hrad Valdštejn 40 Obec Líšný 

11 Jezdecký klub Ptýrov, o.s. 41 Obec Malá Skála 

12 Kinský Dal Borgo, a.s. 42 Obec Mírová pod Kozákovem  

13 KONTINUUM - J. Schliková, J.M.Schlik 43 Obec Modřišice 

14 Krajská hospodářská komora H. Králové 44 Obec Přepeře 

15 Město Dolní Bousov 45 Obec Rakousy 

16 Město Jičín 46 Obec Svijanský Újezd 

17 Město Lomnice nad Popelkou 47 Obec Svijany 
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18 Město Mnichovo Hradiště 48 Obec Sychrov 

19 Město Nová Paka 49 Obec Tatobity 

20 Město Rovensko pod Troskami 50 Obec Troskovice 

21 Město Semily 51 Obec Vlastibořice 

22 Město Sobotka 52 Obec Vyskeř 

23 Město Turnov 53 Pivovar Nová Paka, a.s. 

24 Město Železnice 54 Pivovar Rohozec, a.s. 

25 Město Železný Brod 55 Pivovar Svijany, a.s. 

26 Obec Boseň 56 Pavel Ondráček – AR Tour Ondráček 

27 Obec Branžež 57 Pro – elektro CZ, s.r.o. 

28 Obec Březina 58 Statutární město Mladá Boleslav 

29 Obec Bukvice 59 Sundisk, s.r.o. 

30 Obec Čtveřín 60 Tarbon spol. s.r.o., Dvůr Králové 

  61 Tomovy parky, s.r.o. 

 

Personalistika: 

-   Předsedkyně správní rady Sdružení Český ráj:  PhDr. Hana Maierová, starostka,  Město Turnov 

-   Místopředseda správní rady Sdružení: Ing. Martin Bauer, Sundisk, s.r.o.  

-   Ředitel: Ing. jiří Lukeš 

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 2011: 

1/ Propagační a prezentační akce 

a) Miniveletrh cestovního ruchu v Lomnici nad Popelkou, 8. - 9.4. 2011 

b) Český ráj dětem, 30.4.2011 

c) Den s Albrechtem z Valdštejna na Valdštejně, 4.6.2011 

d) Cyklojízda Greenway Jizera, 17.9.2011 

c) Semináře a prezentace pro odbornou veřejnost, tiskové konference 

 

2/ Propagační tiskoviny: 

- Katalog TOP akcí v regionu 

- Turistické noviny Český ráj - společně s Městem Turnov 

- Zpravodaj Sdružení Český ráj - 2x ročně  

- Po stopách Albrechta z Valdštejna  - náklad 500 ks v češtině a němčině  

- Prázdninová nabídka na každý den 
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- Image katalog Český ráj 

- Regionální produkt Český ráj 

- plakáty, informační turistické tabule a další propagační předměty  

 

3/ Veletrhy 

a) Domácí  

Regiontour, Brno (leden), Holiday World, Praha (únor), Tourism Expo Olomouc ( leden), Dovolená a region 

Ostrava (březen),  Euroregiontour Jablonec nad Nisou (březen), Infotour Hradec Králové (březen), For Bikes 

Praha (březen) 

b) Zahraniční 

Vakantie Utrecht (leden), Reisemart Drážďany (leden),  Vacances Brusel (únor),  ITB Berlín (březen), 

Konventa Löbau  (květen),  TOURTEC Jelenia Góra (květen), Tour Salon Poznaň (říjen),  TC Lipsko 

(listopad) 

 

4/ Informační systém 

a) Internetové stránky - rozvoj tématických i produktových informací, propojení s dalšími sítěmi 

b) Značení kulturních a turistických cílů - nové naučné stezky 

c) Regionální turistický a informační systém -výroba a instalace 36 panelů 

d) Značení cyklotras 

 

5/ Ostatní činnosti 

Dále Sdružení Český ráj realizovalo projekty s podporou krajských, ministerských i evropských dotačních 

programů. 

Spolupracovalo s veřejným, podnikatelským i neziskovým sektorem (setkání, workshopy). 

Monitorovalo návštěvnost regionu a informačních center. 

(Zdroj: výroční zpráva organizace) 

 

► HRAD VALDŠTEJN 

Majitelem hradu je Město Turnov 

Ředitelkou příspěvkové organizace byla Andrea Jurášová 

V roce 2011 byl hrad pro návštěvníky otevřen takto: 

- od 15.3. do 30.4. od 9 hodin do 17 hodin o víkendech a svátcích 

- v květnu až říjnu denně od 9 hodin do 17.30 hodin 

- od 1.11. do 29.11. od 9 hodin do 17 hodin o víkendech a svátcích 

Vstupné bylo zachováno na výši předcházejícího roku a činilo 40,- Kč, snížené (děti, studenti, důchodci) 20,- 

Kč. Z hlediska návštěvnosti byl rok 2011 úspěšný, hrad si prohlédlo 72.398 osob, což je o 10.448 (16,9 %) 

více než loni. Dále bylo na hradě uzavřeno 105 sňatků, pro tento obřad má hrad hned tři místa - v kapli sv. 

Jana Křtitele, venku na terase nebo ve slavnostním sále Klasicistního paláce. 

Investiční akce a doplnění expozice v roce 2011: 

1. Na podzim 2011 byly dokončeny rekonstrukční práce na Novém paláci, které probíhaly od roku 2008, do 
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konce roku byl kompletně dokončen interiér, včetně zhotovení nových podlah a restaurátorské obnovy 

původních maleb. Celkové náklady na tyto práce dosáhly 1.337 tis. Kč.  

2. Přespárování zdiva vnějšího líce obvodových stěn 

3. Příprava projekčních prací k záchraně skalního podloží. 

Průběžně je pracovníky prováděna drobná údržba, úklid a ostraha hradu. 

Novinky pro návštěvníky hradu: 

- Kostýmované prohlídky 

- Tématické prohlídky - pro skupiny byly připraveny prohlídky zaměřené např. na středověk, baroko, 

poustevnictví v Čechách atd. 

-     Noční prohlídky 

-     Otevření nové stálé výstavy Chvála pískovce 

-     Úprava předpolí hradu 

-     Celodenní programy, např. víkend se skupinou GREX SEVER LIBEREC 

-     Soutěž pro děti s loupeživým rytířem Šofem 

-     Minihrádek na focení 

Z programové nabídky v roce 2011: 

‒ 1. května 2011 - Melodram Máchův Máj s hudbou Zdeňka Zahradníka, recitovali Gabriela Filippi, 

Ernesto Čekan a Filip Sychra  

‒ Den s Albrechtem z Valdštejna na hradu Valdštejně, kdy byla dopoledne pro děti připravena soutěž 

Hledání pokladu Albrechta z Valdštejna  

‒ Den dětí a sraz dvojčat – Mateřské centrum Náruč z Turnova připravilo pro rodiny s dětmi velmi pestrý 

program plný her a soutěží  

‒ Oslavy letního slunovratu na Valdštejně - ZŠ a SŠ  waldorfská v Semilech připravily pro návštěvníky 

celodenní program – dílny, šermířské vystoupení, hry, soutěže i večerní divadelní představení  

‒ Kočovná skupina Buhur ze Slavkova vystoupila s představením „Blázen Ferrarský“  

‒ Koncerty Zámeckého saxofonového kvarteta Josefa Žemličky - velmi pěkná vystoupení  

‒ Víkendová celodenní představení skupiny historického šermu GREX SEVER LIBEREC  

‒ Varhanní maraton – akci připravil vynikající varhaník Mgr. Radek Rejšek spolu s posluchači pražské a 

českobudějovické konzervatoře  

‒ Sokol Přepeře – ochotníci z Přepeř nastudovali a divákům předvedli v roce 2011 dvě divadelní 

představení  

‒ Program pro žáky pátých tříd – netradiční hodina dějepisu s audiencí Albrechta z Valdštejna (program 

pořádán ve spolupráci s Knihovnou A. Marka a díky podpoře MěÚ Turnov)  

‒ Hudba zvonů aneb malá exkurze po našich zvonařských památkách s poslechem ukázek hlasů našich 

památných zvonů – pořad uspořádal Mgr. Radek Rejšek, který je nejen vynikající varhaník, ale také 

znalec zvonů  

‒ tradiční vánoční programy 

(Zdroj: Výroční zpráva organizace) 
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► 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 

časové období, patřily Vartemberkové, Krajířové. V roce 1628 získal panství rod Des Fours (později 

Walderode), kteří vlastnili zámek až do roku 1945. Stále obohacovanou expozici zámku navštěvuje ročně 

průměrně 40 000 turistů.  

Expozice: 

Státní zámek Hrubý Rohozec byl několik desetiletí znám svou expozicí vývoje šlechtických interiérů od 

16. do počátku 20. století. Nově uspořádané interiéry zámku byly již v roce 2010 zařízeny tak, jak podle 

dobových dokumentů vypadaly ve 40. letech minulého století, kdy byly obývány posledními majiteli z rodu 

Des Fours Walderode. V roce 2011 přibyly další zajímavosti: 

- nově je zpřístupněn pokoj hraběte Kuna Des Fours Walderode 

- v lovecké chodbě a v předpokoji je obnovena původní historická výmalba 

- v přízemí je nově zpřístupněna jídelna a kuchyně pro služebnictvo a sklad hraběcích cestovních zavazadel 

- na hlavní zámecké schodiště a do kaple a přilehlé sakristie bylo navráceno několik původních obrazů 

- do salonu hraběnky, dětské herny, ložnice, pokoje guvernantky a dalších pokojů bylo navráceno několik 

původních kusů nábytku po restaurování  

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), 

předpokoj a hlavní schodiště. Všechny uvedené místnosti jsou bohatě zařízeny původním nábytkem, obrazy, 

porcelánem a dalšími umělecky i historicky cennými předměty.  

II. doplňkový okruh zahrnuje bližší seznámení s historií a architekturou zámku před branou a na nádvoří, 

prohlídku 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, 

biliárový pokoj, chodbu k oratoři a oratoř. 

Vstupné: 

Vstupné v roce 2011 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 

http://www.turnov.cz/turist/rohozec.htm
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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 

Nejsvětější Trojice nebo v zámeckém parku. V roce 2011 se na zámku uskutečnilo 19 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 

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 – dirigent Václav Sajbt  

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 

vytvořilo nový organizační celek pro všechny, kteří byli v předešlých letech organizovaní pod Turnovským 

kulturním střediskem.  
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V roce 2011 Turnovská Bohéma uspořádala festivaly Modrý kocour, Jazzové hody + Neformjazzfest, 

Pánové, 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), ve sledovaném 

roce slavil kulaté 150. výročí!. Ke konci roku měl sbor 40 evidovaných členů a v roce 2011 uspořádal 

rekordních 25 veřejných vystoupení, z toho šest v Turnově - v dubnu vystoupení při křtu CD Carmina a 

slavnostní koncert ke 150. výročí vzniku sboru, 22.6. velký koncert s hradeckou filharmonií (A. Dvořák - 

Svatební košile), vernisáž výstavy Proměny Turnova, pietní vzpomínka u pomníku Padlých a vánoční 

koncert 26.12. v kostele Narození Panny Marie. Dále sbor vystupoval v Libuni (Tříkrálový koncert), Svatební 

košile s filharmonií se hrály ještě v Trutnově a Hradci Králové (nutno říci, že s větším diváckým ohlasem). 

Dále sbor účinkoval na slavnostech Mistra Jana Husa v Tatobitech, s žesťovým triem při Hubertských mších 

v Křižanech, na Hrubé Skále, v Bozkově a v Hejnicích. Na podzim sbor uskutečnil ještě podvečerní koncert 

ve Smržovce a na to sedm adventních koncertů (v Přáslavicích, Železnici, Újezdě pod Troskami, Tatobitech, 

Bosni, Přepeřích a na Vyskři). 

► TURNOVSKÉ DIVADELNÍ STUDIO 

Mgr. Petr Haken, vedoucí souboru 

Každoroční velkou akcí, pořádanou TDS, je divadelní přehlídka Modrý kocour, která je popsána výše. Kromě 

toho připravil soubor úspěšné premiéru her Příběh západní čtvrti a Poutníci v dešti. 

► DECHOVÁ HUDBA TURNOVANKA 

Mgr. Jindřich Bada, dirigent 

V roce 2011 měla Turnovanka 17 evidovaných členů a uspořádala celkem 26 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 v 

Turnově 11.6., při Svijanském pivobraní, Dožínkách ve Smržovce a na dalších akcích. 

► HITMAKERS 

Jiří Brodský, vedoucí souboru 

Skupina rockového zaměření má čtyři členy a v roce 2011 účinkovala na 19 akcích. Například: 

-  5. května - Mnichovo Hradiště - VOSTROV 

-  25.6. - Klášterní pivobraní 

-  23. července - Folková noc na Frýdštejně 

-  27. srpna - Pivobraní Bezno 

► PRANIC 

Mgr. Ondřej Halama, zástupce souboru 

Kapela Pranic fungovala sedmým rokem a za dobu své existence se dostala do povědomí nejen na 

Turnovsku.  Má 3 až 5 členů: Ondřej Halama – kytara, Jan Dékány – baskytara, Míťa Meier – flétna, dále 

manželé Tomášovi. V roce 2011 uskutečnila 11 vystoupení, například: 

-  leden - Tříkrálový koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích 

mailto:halama@gytu.cz
mailto:halama@gytu.cz
mailto:halama@gytu.cz
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-  březen - festival Napříč v Turnově 

-  duben - Svatojakubské hraní v Černilově 

-  květen - Noc kostelů - kostel sv. Havla Mladá Boleslav 

-  září - festival Dobříšské záření  

(Zdroj: Výroční zpráva Bohémy a internetové stránky skupin) 

 

► AGENTURA ORGANON, 28. ŘÍJNA 554, TURNOV 

Ing. Václav Brožek, majitel 

Jedná se o vzdělávací a hudební agenturu, která poskytuje některým dalším turnovským amatérským 

kapelám zejména účetní a administrativní servis, popřípadě zajišťuje nahrávací studio a podobně. 

V roce 2011 s agenturou Organon spolupracovaly následující spolky: 

- Nothingham, vedoucí Pavel Mlejnek 

- Funk Corporation, vedoucí Ing. Lukáš Masopust 

- Hottentot, vedoucí Lukáš Václavík 

- Turnovské orchestrální sdružení 

► NOTHINGHAM 

Pavel Mlejnek, vedoucí kapely 

Rocková kapela Nothingham existuje v Turnově více než 15 let a v roce 2011 měla 5 členů. V Turnově 

vystoupila v daném roce třikrát, dále pak v Jablonci nad Nisou (Stárplej 2011), na Střížovickém hudebním 

dostaveníčku, na Sedmihorském folk-rockovém létě, na Zavíráku ve Stružinci a na benefičních koncertech 

pro kapličku na Prackově a Rock for Apropo v Jičíně. 

► FUNK CORPORATION 

Ing. Lukáš Masopust, vedoucí kapely 

V roce 2011 uspořádala kapela celkem 6 vystoupení a vlastní festival Funkin'7 v atriu muzea v Turnově. 

Kapela měla celkem 10 členů. V uvedeném roce Funk Corporation  vystoupila např. v Praze na Střeleckém 

ostrově (srpen 2011), na festivalu v Benátkách nad Jizerou, na jarmarku v Železném Brodě, na Kdanické 

šlapce v Březce u Jičína a při dalších akcích.  

► TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ 

Jan Lochman, předseda spolku, Ondřej Útrata, dirigent 

V roce 2011 mělo sdružení 19 stálých členů, pro různé příležitosti a výpomoci hrál v komorním obsazení 

nebo naopak přizval k účinkování hosty.  Uspořádal celkem 8 veřejných vystoupení, v Turnově to byly 

zejména dva adventní koncert na Střelnici, účast na Vánočních trzích na náměstí Českého ráje, dále 

samostatný koncert v kostele sv. Františka Paduánského v Liberci a další čtyři adventní koncerty v okolí. 

(Zdroj: Výroční zpráva agentury a jednotlivých kapel) 

 

► SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA 

Předseda Otakar Grund  

V roce 2011 měl Spolek celkem 363 členů, a to 200 v pobočce Turnov, 77 v Praze, 60 v dalších městech 

České republiky  a 26 zahraničních členů. Meziročně klesl počet členů o 25 (z toho 15 zemřelo), přesto 

spolek patří spolu se Spolkem postižených civilizačními chorobami k největším na Turnovsku. 



190 

Činnost Spolku pokračovala i v tomto roce řadou zejména vlastivědných a kulturních akcí. Dále 

spolupracoval se subjekty podobného zaměření – Pekařovou společností Českého ráje, Městskou 

knihovnou Antonína 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 časopis Náš Turnov dosahoval dobré kvality a zájmu čtenářů, v roce 2011 vyšla další dvě 

čísla. 

Hlavní akce v roce 2011: 

- jubilejní 10. ročník Letních koncertů vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále  

únor –  vycházka na Rozumov 

březen - poznávací výlet do Jenišovic a na Malý Rohozec, přednáška PhDr. Jana Šolce 

duben - poznávací výlet na Prachov, vycházka přes Vústru do Kacanov 

květen - poznávací zájezd do Polska, sjezd Jizery na raftech z Malé Skály k Zrcadlové koze 

září – poznávací zájezd do Frýdlantu, přednáška prof. Kvačka o Heydrichiádě 

říjen - poznávací zájezd na Grabštejn 

listopad - přednáška a beseda s PhDr. Hanou Maierovou k 740 výročí města, beseda s L. Bičíkem o 

emigraci z r. 1968 

prosinec - předvánoční posezení 

(Podle závěrečné zprávy výboru SRPT za rok 2011) 

 

► 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 2011 95 členů z celé 

republiky i ze zahraničí, z toho 8 kolektivních, např. muzea a střední školy, dále Městská knihovna Antonína 

Marka v Turnově a Spolek rodáků a přátel Turnova. Společnost byla nadále kolektivním členem Sdružení 

historiků ČR.  

12. března 2011 se sešla slavnostní valná hromada, která rozhodla ve věci udělení Ceny Josefa Pekaře, 

určenou na podporu vědecké práce mladých badatelů (do 35 let). Ceny za rok 2011 získala publikace Pavla 

Pumpra - Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách (Matice moravská, Brno) a Šalamounova práce 

z dějin Ostravska. 

 

Z další činnosti v roce 2011: 

1. Hlavní akcí roku 2011 byla  mezinárodní konference Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v 

historických proměnách, která proběhla 15. - 16. dubna na Malé Skále, a realizace sborníku z 

konference 

2. Zájezd do Miletína - po stopách J. K. Erbena 

3. Přednáška PhDr. Markéty Růčkové - O truhličkách mladoboleslavských 

4. Ve spolupráci s jičínskými institucemi konference k životnímu jubileu Václava Čtvrtka ( 20. - 22. října) 
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(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 2011 měl 35 členů, z toho 25 přispívajících.  

Předsedkyní spolku se stala Marcela Beranová, jednatelkou PhDr. Vladimíra Jakouběová 

Renomé si spolek získal především pořádáním Staročeských řemeslnických trhů, které se staly nejmasovější 

kulturní akcí pořádanou v Turnově a jednou z největších řemeslnických přehlídek v celé České republice. Při 

přípravě řemeslnických trhů spolek spolupracuje s odbornými institucemi, etnologickými pracovišti a muzei  i 

s místními organizacemi i partnerskými městy. Vedle toho byly pořádány akce menšího rozsahu, podporující 

lidová řemesla a tradice, pořady a soutěže pro děti a podobně, a to především akce na Dlaskově statku. 

S činností Spolku souvisí i vydávání propagačních materiálů, které prezentují tradiční lidová řemesla a jejich 

tvůrce na veletrzích cestovního ruchu, v informačních střediscích regionu a v příhraničních oblastí apod. 

Kromě toho Spolek spolupracuje s dalšími organizacemi podobného zaměření, jako je Pekařova společnost 

Spolek rodáků a přátel Turnova a podobně. 

Hlavní akce v roce 2011: 

únor – Masopust na Dlaskově statku 

duben - Velikonoce na Dlaskově statku 

28. - 29. května  - Staročeské řemeslnické trhy, XVII. ročník 

červen - Muzejní noc 

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 2011 měl 120 členů. 

Předseda: Václav Jenšovský, prom. fil., jednatel: RNDr. Zdeněk Mrkáček 

Hlavním předmětem činnosti sdružení je "propagace a ochrana nadčasových hodnot Českého ráje a 

Podještědí (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 2011 měl více než 500 stálých předplatitelů z Turnova, Lomnice nad Popelkou, Železného Brodu, 

Jičína, Liberce a Prahy. Sdružení spolupracovalo s dalšími organizacemi podobného zaměření, např. 

Městskou knihovnou Antonína Marka, Pěveckým sborem Antonín Dvořák, Muzeem Českého ráje, Pekařovou 

společností, Muzeem přírody Českého ráje na Prachově, OS Ochrana Klokočských skal 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 trvání souboru byla dominantní 
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práce pro děti a s dětmi. Právě jim byly určeny nastudované pohádky, které jim mnohokrát hráli i mladí 

členové souboru.  

Od roku 1996 soubor připravuje pravidelný cyklus Nedělních pohádek, kde se představují s vlastními 

inscenacemi, nebo uvádějí program svých přátelských souborů. Mezi další výrazné aktivity souboru patří 

akce „Loutkáři dětem“ na zámku Hrubý Rohozec. Chloubou souboru je každoroční pořádání regionální 

loutkářské přehlídky pro Liberecký kraj a Český ráj TURNOVSKÝ DRAHOKAM, která již vstoupila do do třetí 

desítky ročníků. Již třetím rokem roku úspěšně pokračovala akce První loutkové železniční divadlo, kdy byly 

hrány pohádky v rámci jízd Parním vlakem Českým rájem. Celkem soubor uskutečnil v roce 2011 

neuvěřitelných 92 představení. 

Hlavní akce roku 2011: 

18. - 20. března 2011 - 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 2011 měl soubor 5 členů a na stálém repertoáru cca 10 her.  Kromě toho vystupoval s improvizace při 

různých příležitostech (např. se sborem Carmina). Během roku soubor sehrál několik desítek představení 

včetně přehlídek Turnovským drahokam a Loutkářská Chrudim. Členové souboru také působí v porotách 

regionálních přehlídek, ale i v odborné radě pro loutkové divadlo při IPOS ARTAMA při Ministerstvu kultury 

ČR. 

(Zdroj: Výroční zpráva spolku) 

 

►KRUH PŘÁTEL HUDBY TURNOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Předsedkyně: Jana Zajícová 

Zřizovatel: Kulturní centrum Turnov, s.r.o., jednatel: 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, v roce 2011 jich bylo z 

finančních důvodů o 1 méně. Výbor sdružení má celkem 9 členů, v roce 2011 bylo 80 abonentů + studenti 

(18 přenosných abonentek). 

V roce 2011 se uskutečnily následující koncerty: 

leden - Five star Quartett (dříve Barok Jazz Quintet ) 
 
únor -  Zdena Kloubová - pěvecký recitál  
 
březen - Vivat Chopin - klavírní recitál Martina Kasíka  
 
duben -  Pěvecký sbor Antonín Dvořák stopadesátiletý 
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květen – Drahoslav Gric - varhanní recitál 
 
září -  Vladimír Roubal - Varhanní recitál 

 
říjen -  Jaroslav Svěcený a hosté 

 
listopad- Brněnské kytarové kvarteto 

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. Ceny abonentních vstupenek byly 

750,- Kč (plná cena) a  500,- Kč pro důchodce, což výbor z hlediska skladby obecenstva považoval za 

možné maximum. 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 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 

občanské 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 

historické kořeny. Jedním z hlavních úkolů je pořádání mezinárodní interpretační dílny mladých pod vedením 

známých 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. V roce 2011 se začalo dařit řešení  vzniklých 

rozporů kolem filozofie a financování festivalu. 

Dramaturgicky byl festival i  pro Turnov ozvláštněn provedením Dvořákovy kantáty Svatební košile s 

Hradeckou filharmonií, sólisty a sborem Smetana z Hradce Králové. Tento koncert je samostatně 

komentován v kalendáriu. Interpretačních dílen se zúčastnilo 38 frekventantů z českých hudebních škol, 6 

děti z Idar Obersteinu a 2 z Niesky.  Lektory 12. ročníku byli Michyio Keiko a Zdena Kloubová – zpěv, Jana 

Turková, Tomáš Víšek  a Jaroslav Šaroun – klavír, Leoš Čepický – housle. 

Nejvýznamnější akce roku 2011: 

- 4. června - Slavnostní zahájení festivalu u Dvořákovy pamětní desky na Sychrově, komorní koncert v galerii  

   zámku 

15. - 18. června - Mezinárodní interpretační dílny mladých (2 lektorské koncerty, jeden závěrečný) 

22. června - A. Dvořák - Svatební košile, velký koncert v budově Bia Ráj 

(Zdroj: Výroční zpráva Spolku) 

 

► SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MUSICA FORTUNA, O.S. 

Předseda: Václav Zajíc, dirigent: Vítězslav Čapek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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V roce 2011 měl sbor 44 členů a uskutečnil 12 veřejných vystoupení, především v Turnově a okolí. 

Z akcí uskutečněných v roce 2011: 

duben -  jarní koncert v Turnově (kostel P. Marie) 

srpen – koncert v Žitavě při vernisáži výstavy Planeta Země, mocná a zranitelná 

listopad - adventní koncert v Jeřmanicích 

prosinec  - adventní koncerty v Městském divadle v Turnově, Jilemnici, Sobotce a Rokytnici nad Jizerou 

                - tradiční vánoční zpívání na Valdštejně 

(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 

kvalitativně 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 v tanečním žánrů R&B, 

břišní tance, a podobně.Taneční a pohybová škola ILMA se může pochlubit nejen tituly mistrů České 

republiky, ale i mistrů světa.  

Hlavní akcí v roce 2011 byla účast na Preciosa World Dance Latino Festival Babylon 2011, kterého se 

zúčastnili závodníci z 24 zemí světa. Konal se ve dnech 3. - 6. 11. 2011 v centru Babylon v Liberci. TaPŠ 

ILMA přivezla v roce 2011 rovných 20 medailí: 

UMÍSTĚNÍ DISCIPLÍNA KATEGORIE SOUTĚŽ NÁZEV 

1.místo Latino show formation Adults MS Grand Prix 

1.místo Latino show formation Mini Kids IDO GRAND PRIX Večerníček 

1.místo Special Couple Dance Formation Juniors MS Memory 

1.místo Special Couple Dance Formation Adults MS Swing Time 

1.místo Special Couple Dance Teams Mini Kids MS U nás na zahrádce 

1.místo Special Couple Dance Teams Children MS Gypsy 

1.místo Synchro Dance formation Children MS Stewardess team 

1. místo Couple Dance Master show case Showcase World Cup Město 

2.místo Latino show small groups Adults II MS Seňoras 

2.místo Latino show formation Children MS Příběh malíře 

2.místo Special Couple Dance Formation Children MS Russian story 

2.místo Special Couple Dance team Juniors MS James Bond 

2.místo Synchro Dance small group Children MS Ilmíčci 

2.místo  Disco fox couples Juniors World Cup 
Strouhalová/ 
Melich 

3.místo Jitterbug  couples  Juniors MS 
Melich/ 
Strouhalová 

3.místo Jitterbug  couples  Adults MS Kafková/Rejman 

3.místo Latino show small groups Adults MS Tunny bojz 
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3.místo Synchro Dance small group Adults MS Beyonce 

3.místo Synchro Dance formation Juniors MS Srdeční záležitost 

3.místo Merengue Couples Children MS Růžičková/Světlík 

 

Škola spolupracovala s Městem např. na Vánočních trzích, I. městském plese a na dalších akcích. 

(Zdroj: výroční zpráva a internetová stránka školy) 

 

► FOTOKLUB SAFÍR TURNOV, O.S.                                                                   

V čele klubu stojí tříčlenná rada:  Břetislav Jansa, Zdeněk Pilař, Pavla Slámová 

Celkem měl klub 24 členů a spolupracoval s dalšími fotografy a kluby po celé republice. Fotoklub je 

spoluzakladatelem KONTAKTU - sdružení fotografů Euroregionu Nisa.  Členové klubu každoročně 

uspořádají 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.  

(Zdroj: výroční zpráva a internetová stránka spolku) 

 

► 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 Grundové. Sbormistryní Carminy byla od jejího založení 

Ladislava Grundová, v letech 2007 - 2009 ve spolupráci s Danielem Balatkou. V roce 2009 převzal řízení 

sboru Martin Hybler. 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 Německu, ale také ve Francii a Maďarsku. 

Několikrát se účastnil adventního zpívání v Betlémské kapli v Praze. V roce 2011 natočila Carmina své první 

profilové CD – Na vlnách Carminy. 

( Zdroj: zpráva sbormistra M. Hyblera pro výroční koncert) 

 

Dále v Turnově působily tyto kulturní spolky,  kapely a uskupení: 

‒ Mackie Messer Band 

‒ Corcovado 

‒ Zdvořilý Woody 

‒ Hexes without Hedges 

‒ Traffic Jam 

‒ Tamdoletma 

‒ Big Fish gone 

‒ D klub 

‒ Svobodná škola umění 
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Další spolky a zájmové organizace 

 

► ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ  - ZO TURNOV  

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 

Místní organizace měla ve sledovaném roce cca 340 řádných členů. 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. V roce 2011 se 

uskutečnily víkendové jízdy, vláčky účinkovaly při  zahájení turistické sezóny a dalších akcích. 

 

► Český kynologický svaz, základní organizace č. 374 (cvičiště Na Lukách) 

► Cech brusičů a rytců drahých kamenů 

► Český svaz včelařů 

► Český zahrádkářský svaz 

► Česká gemologická asociace 

► Česká numismatická společnost 

► Klub filatelistů Český ráj Turnov 

► Klub lodních modelářů Turnov 

► Klub vojáků v záloze 

► Turnovský radioklub 

► Městský útulek pro psy na skautském ostrově 

► Modelářský klub AVIATIC CLUB 

► Myslivecké sdružení Vesecko 

► Myslivecké sdružení Malý Rohozec 

► Myslivecké sdružení Valdštejn 

► Ochrana Klokočských skal  

► Triga klub 
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► 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 

 

 

Církve v Turnově 

V Turnově dlouhodobě působí následujících pět hlavních církví, k jejichž vyznání se v Turnově při sčítání lidu 

přihlásilo 2015 obyvatel Turnova (nutno ovšem dodat, že valná většina občanů tuto rubriku nevyplnila). 

 

► ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ TURNOV 

Děkan: ThMgr. Václav Vlasák 

Děkanství vzniklo již ve 14. století a do jeho duchovní správy patří kromě Turnova Bělá, Bukovina, Dubecko, 

Hrachovice, Chloumek, Chutnovka, Karlovice, Kvítkovice, Loktuše, Mašov, Přáslavice, Rohliny, Sekerkovy 

Loučky, Stebeň, Svatoňovice. 

Kostely: děkanský kostel sv. Mikuláše Turnov, filiální kostel sv. Františka z Assisi Turnov, filiální kostel 

Narození Panny Marie Turnov, filiální kostel sv. Matěje na Hruštici, filiální kostel sv. Jiří Přáslavice, filiální 

kostel sv. Jana Křtitele Nudvojovice. 

Pravidelné bohoslužby se konaly takto: 

● děkanský kostel sv. Mikuláše nebo sv. Františka z Assisi - denně v 18 hodin 

● filiální kostel Narození Panny Marie neděle v 10 hodin 

● filiální kostel sv. Matějě na Hruštici - každou 4. sobotu v měsíci 

● filiální kostel sv. Jana Křtitele Nudvojovice - každou 2. sobotu v měsíci 

Chrám Narození Panny Marie byl po rozsáhlé rekonstrukci, po celkové rekonstrukci sloužil svému účelu také 

kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích. Větší opravy čekaly opět kostel sv. Mikuláše včetně ohradních zdí. 

Kromě bohoslužebných účelů se se svolením římskokatolické farnosti a diecéze konají v místních kostelech i 

koncerty, většinou klasické hudby (cyklus adventních koncertů, varhanní koncerty...) a také prohlídky s 

průvodcem. V roce 2011 to bylo u příležitosti Dnů evropského historického dědictví v září, v průběhu letní 

sezony (červenec, srpen) a při dalších jednotlivých příležitostech. 

 

► SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ 

statutární zástupce: Petr Gruber 

Sbor Jednoty bratrské v Turnově ve spolupráci s občanským sdružením Nová naděje realizuje od roku 2006 

projekt The Bouda, který je zaměřený na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin z Turnovska, 

Semilska a spádové oblasti Českého ráje. Tento projekt zahrnuje: 

● Volnočasový Klub 13 pro děti a mládež základních škol 
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● Nekuřáckou čajovnu The Bouda v suterénu městské knihovny 

● Přednášky na školách zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti (témata: drogy, 

partnerské vztahy, násilí a šikana, válka a terorismus). 

● Klub pro maminky s dětmi – programy pro maminky (netradiční výtvarné techniky, společné vaření, výlety) 

   s možností herny pro děti. 

● Anglická konverzace s rodilými mluvčími. 

● Finanční poradenství v rámci programu ekonomické gramotnosti (rodinný rozpočet, harmonizace příjmů 

   a výdajů, řešení zadluženosti domácnosti). 

● Manželské poradenství, pomoc s řešením rodinných konfliktů, výchovy dětí a složitých rodinných situací. 

● Pořádání rodinných terapeutických pobytů. 

● Každoroční akce pro děti a celé rodiny Bouda na ulici a Bouda s lampionem 

 

►CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 

Modlitebna: Nádražní ul. 1130 

Kazatel místního sboru: Bohuslav Zámečník 

Církev adventistů sedmého dne působí ve všech zemích světa s výjimkou několika států s totalitním 

režimem. Má v současnosti přes deset mil. členů (pokřtěných). Provozuje více než pět tisíc škol, z toho 87 

universit, stovky nemocnic, domovů důchodců a sirotčinců. Má 56 nakladatelství a přes dva tisíce 

rozhlasových stanic. Při církvi působí, rovněž celosvětově, humanitární organizace ADRA, která má pobočku 

i v Turnově. V oblasti Českého ráje působí církev od dvacátých let 20. století. Turnovský sbor si svépomocí 

vybudoval modlitebnu v Nádražní ul. Budova neslouží jen k sakrálním účelům, ale její prostory jsou určeny 

též k pořádání kulturních a jiných akcí (semináře, přednášky). V případě zájmu koná ve školách přednášky 

týkající se prevence před závislostí na kouření a drogách. 

► CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 

Náboženská obec Církve československé husitské je spravována Radou starších, jejíž předsedou je Josef 

Khol. 

Pravidelné bohoslužby se konají vždy v neděli od 8.30 hodin v sídle církve v Koněvově ulici. 

 

► OCHRANOVSKÝ SBOR při Českobratrské církvi evangelické – Unitas fratrum 

kazatel: ThMgr. Ondřej Halama 

Kurátorka: Jitka Pernerová 

Ochranovské sbory tvoří Český distrikt světové církve Jednoty bratrské - Unitas fratrum. Jednota bratrská je 

nejstarší reformační církví, která vznikla v roce 1457 ve východočeském Kunvaldu, na konci 16. století 

vydala Bibli kralickou a její nejvýraznější postavou byl biskup Jan Ámos Komenský. Exulanti, kteří v době 

protireformace opouštěli Čechy i Moravu, obnovili Jednotu bratrskou v roce 1722 v Herrnhutu (Ochranov) 

nedaleko Žitavy. Do Čech se Jednota bratrská vrátila po roce 1870. Ochranovské sbory tvoří seniorát v 

rámci Českobratrské církve evangelické, která je největší evangelickou církví u nás, má asi 250 farností, 

školy i diakonská zařízení. 

Ochranovský sbor v Turnově získal v roce 2000 památný turnovský dům „Na Sboře“ - bývalý sbor Českých 

bratří. Ten je dnes centrem sboru a zároveň místem, kde se konají příležitostné programy pro turnovskou 
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veřejnost. V domě je umístěna expozice o historii domu a jednoty bratrské. Sbor organizuje práci s dětmi a 

mládeží, pořádá letní dětské tábory a připravuje další programy. Bohoslužby se konaly každou neděli od 9 

hodin. 
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Úvod 

Od nového roku 2011 nastaly opět změny v nemocenském pojištění i sociálních dávkách.  

Již podruhé byly sníženy dávky u delších nemocí - místo 66% od 31. do 60. dne nemoci a 72% nad 60 dní 

nemoci zůstává po celou dobu 60% vyměřovacího základu, první tři dny nemoci zůstaly nadále bezplatné. 

Také se prodloužila doba, po kterou platí nemoc zaměstnavatel, ze dvou týdnů na tři. Výše ošetřovného byla 

stanovena 60% vyměřovacího základu, a to pouze za 1. až 6. den nemoci, u osamělých rodičů do 13. dne 

nemoci dítěte. 

Sociální dávky také doznaly určitých změn, většinou směrem dolů, a to zejména: 

– porodné dostanou pouze páry s nižšími příjmy než 17 tisíc korun, a to pouze na první dítě 

– rodičovský příspěvek  je nejméně výhodný čerpat po 4 roky a navíc se zkrátila doba na rozhodnutí, pro  

      kterou variantu se matka rozhodne 

– přídavky na dítě dostanou pouze rodiny, jejichž příjmy dosahují méně než 2,4násobku životního minima 

– životní minimum pro jednotlivce zůstalo ve výši  3126 Kč, pro první dospělou osobu v domácnosti  2880 

Kč a pro další osoby v domácnosti 2 600 Kč 

– dávky pěstounské péče rovněž zůstaly na 2,3 násobku životního minima u nezaopatřeného a 1,4 

násobek životního minima u zaopatřeného dítěte, odměna pěstouna byla zvýšena o 300,- Kč na 3.410,- Kč 

měsíčně 

v případě péče o osobu blízkou (např. nemohoucí rodiče) se pohybovala podle stupně závislosti od 2 do 11 

tisíc korun. Další konkrétní změny jsou popsány v kapitole I. Průvodce rokem 2011. 

 

► Od roku 2009 funguje Fond pro podporu sociální oblasti. V roce 2011 bylo rozděleno 950 tis.  Kč 

jednadvaceti subjektům. Dvě kola výběrového řízení proběhla takto: 

Březen 2011 - rozděleno 700 tisíc korun: 

1. ZŠ a MŠ speciální, Kosmonautů, Turnov 50.000,- Kč  (příspěvek na sociální službu osobní asistence)  

2. Most k naději, Most 120.000,- Kč  (terénní protidrogové programy)  

3. Oblastní charita Červený Kostelec 7.000,- Kč (rehabilitaci osob z Turnova s roztroušenou sklerózou)  

4. Advaita, Liberec 40.000,- Kč (sekundární protidrogová prevence - odborné poradenství, krizová pomoc,  

    služby následné péče)  

5. FOKUS Turnov 200.000,- Kč ( provozní náklady na sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a  

    duševním onemocněním)  

7. Zdravý zoubek, Liberec 7.000,- Kč (prevence zubního kazu u dětí MŠ, ZŠ a rodičů dětí v mateřských    

    centrech– projekt pro školy a mateřské školy v Turnově)  

8. Nová naděje, Turnov 30.000,- Kč (primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a  

    posílení role rodiny ve společnosti – na projekt „Čajovna“)  

9. REP, o.s., Turnov 5.000,- Kč (provozní náklady – nájemné – činnosti Poradny pro rodinu a děti – program  

    pro resocializaci mladých obviněných nebo odsouzených a program výchovného poradenství pro rodinu a   

    děti)  

10. Městská knihovna A. Marka, Turnov 15.000,- Kč ( vzdělávací a aktivizační pořady pro seniory – „Aktivně  
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      proti stáří“)  

11. Svaz postižených civ. chorobami, Turnov 6.000,- Kč (výlety pro osoby se sníženou mobilitou)  

12. Junák Turnov 10.000,- Kč  (podpora zdravého životního stylu u dětí a mladých – letní sportování)  

13. Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Liberec 10.000,- Kč (uskutečnění relaxačních skupin  

     pro turnovské klienty Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy)  

15. Centrum pro rodinu Náruč, Turnov 200.000,- Kč (provozní náklady na činnost sdružení – rodiny s dětmi)  

 

Září 2011 - rozdělena částka 250 tisíc korun: 

1. FOKUS Turnov 180.000,- Kč  (zlepšení prostředí pro činnost sdružení – úpravy prostor)  

2. Slunce všem, o.s., Turnov 10.000,- Kč (projektová dokumentace na stavbu denního centra pro dospělé s  

    poruchou autistického spektra)  

3. Nová naděje o.s., Turnov 10.000,- Kč (rodinné centrum – nábytek, vybavení, mzdy)  

4. Junák Turnov 5.000,- Kč (zimní sportování – vstupy, pronájmy)  

5. Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Liberec 5.000,- Kč (relaxační skupiny pro turnovské  

    klienty Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy)  

6. Centrum pro rodinu Náruč, Turnov 10.000,- Kč (provozní náklady na činnost sdružení pro rodiny s dětmi –  

   mzdy)  

7. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje 20.000,- Kč (sociální služby osobní asistence pro 4  

    dospělé osoby a 4 děti, odborné soc. poradenství pro osoby se zdravotním postižením i pro veřejnost)  

8. Spokojený domov, o.s., Mnichovo Hradiště 10.000,- Kč (osobní asistence pro žáka s poruchou 

autistického  

    spektra v ZŠ Sobotecká) 

 

 

Kalendárium 

► V pátek 11. března ukončila provoz turnovská porodnice. Je to bod zlomu, kterým byl ukončen dlouhý 

proces jejího zmítání na pokraji zrušení a zároveň boje o její záchranu.  Porodnice se dlouhodobě potýkala 

se splněním zvyšujícího se počtu porodů nutného pro zachování akreditace, tedy praxe, která se lékařům 

započítává do vzdělání. V roce 2011 to bylo 600 porodů, turnovská porodnice se tak stala pro mladé lékaře 

neperspektivní. Situaci turnovské porodnice pak urychlily další, zejména personální události. Situace je 

podrobně popsána v kapitole I. Přehled roku 2011. 

 

►  Ve dnech 12. a 14. dubna se konal 14. ročník cyklu akcí Patříme k sobě, pořádaný 

Podkrkonošskou společností přátel zdravotně postižených. Tento rok poprvé se konaly hned dvě velká 

večerní představení, a to 12.4. v KC Golf v Semilech a 14.4. ve Společenském domě Jilm v Jilemnici. 

Turnovský Fokus se zúčastnil semilského večera s představením Cola show. 

 

► Ve dnech 28. a 29. června proběhl v turnovských ulicích 8. ročník regionální sbírky Pozvedněte 

slabé. Studenti gymnázia prodávali kolemjdoucím drobné předměty za 30,- Kč. Vybraná částka bude použita 

na charitativní aktivity ve městě. Nadace Euronisa vybrala od počátků sbírky cca 25 miliónů korun, kterými 
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podpořila 1167 projektů - v Turnově například Dětské centrum Sluníčko, Centrum pro rodinu Náruč, 

Občanské sdružení Slunce všem a další neziskové organizace. 

 

► Od 1. července 2011 v Turnově bylo v Turnově zavedeno zpoplatnění sociálního bydlení pro "cizí", 

tedy mimoturnovské občany. Od obcí, jejichž obyvatelé  se nastěhují do zdejších domů s pečovatelskou 

službou, Turnov vybírá v závislosti na typu bytu 30 až 50 tisíc korun. 

► 1. září byly v Panochově nemocnici otevřeny dva nové pokoje rodinného typu pro hospicovou a 

paliativní péči. Pokoje byly umístěny v bývalých porodních sálech, které již měly kvalitní sociální zázemí, a 

byly určeny pro těžce nemocné pacienty, jejichž život se chýlí ke konci a nelze o ně pečovat doma. Pokoje 

patří k oddělení následné ošetřovatelské péče, medicínskou část zde budou obstarávat pracovníci 

Panochovy nemocnice, část ošetřovatelskou dobrovolníci z Hospicové péče svaté Zdislavy, o.p.s. Tato 

organizace již vešla ve známost na Liberecku, kde poskytuje odlehčovací služby a terénní pečovatelskou 

službu. Na úpravu těchto pokojů přispěl Liberecký kraj 350 tisíci korun, asi třetinu uhradila Panochova 

nemocnice ze svých zdrojů. 

 

► 2. listopadu byly turnovskému Fokusu předány nové prostory ve Skálově ulici. Dosud tato 

nezisková organizace, zaměřená na pomoc duševně nemocným lidem, sídlila v budově Bia Ráj v Žižkově 

ulici. Nové prostory se našly v krajské budově za Skálovým domem (bývalý internát) a jejich úprava stála cca 

čtvrt miliónu korun. 

 

 

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.  

Rok 2011 byl takříkajíc zatěžkávací zkouškou pro celý kolektiv zaměstnanců nemocnice i pro zastupitele 

města, potažmo pro občany Turnova. Problémy s oddělením porodnice nastaly už v závěru loňského roku a 

vyvrcholily jeho uzavřením v březnu 2011. Poté nastal boj o zachování gynekologického oddělení. 

Pregnantní shrnutí dění v Panochově nemocnici v roce 2011 provedl jednatel Ing. Tomáš Sláma v předmluvě 

k výroční zprávě: 

" Rok 2011 byl poznamenán zejména personální krizí na gynekologicko – porodnickém oddělení. 

Předmětem celého sporu byla otázka dalšího provozování porodnického oddělení při malém počtu lékařů 

pro zajištění 24 hodinového provozu. V této souvislosti nutno říct, že nabízené rozšíření počtu lékařů bývalý 

primář odmítl. Na základě nedohody s lékaři gynekologicko - porodnického oddělení, kdy vedení nemocnice 

a zřizovatel trvali na dalším provozování porodnice, podal celý lékařský tým, tj. primář a všichni sekundární 

lékaři, hromadnou výpověď z pracovního poměru. Vzhledem k absolutnímu nedostatku lékařů na trhu práce 

nebylo možné zajistit další provoz porodnice. Ze strany VZP jsme obdrželi na tuto činnost výpověď s tím, že 

by stejně smluvní vztah byl vypovězen ke konci roku 2012 a to z důvodu nižšího než doporučeného počtu 

porodů, který činil 500 porodů ročně. Je tedy zřejmé, že ani ze strany dominantní zdravotní pojišťovny nebyl 
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zájem na zachování této tradiční lékařské odbornosti v našem regionu. Je dobré, že v kritické personální 

situaci jsme dokázali udržet činnost gynekologického oddělení, včetně ambulance. Současně se zrušením 

porodnice jsme byli nuceni ukončit činnost novorozeneckého oddělení. Zrušením zmíněného oddělení se 

nám vytvořil prostor pro řešení akutního nedostatku umístění stanice následné péče, které byly provozovány 

na jiných odděleních v režimu tzv. smíšeného oddělení. Rovněž tak jsme v roce dovršili proces personální 

stabilizace patologicko – anatomického oddělení." 

Povedlo se také, zejména díky vstřícnému postoji a dotaci Libereckého kraje, zřídit pokoje paliativní péče. Ve 

spolupráci s obchodně prospěšnou společností Zdislava byly v Turnově zavedeny služby pro pacienty v 

závěrečném stádiu života. 

Struktura lůžkového fondu Panochovy nemocnice k 31.12.2011 byla následující: 

Oddělení Počet lůžek r. 2010 Počet lůžek r. 2011 

Chirurgie 37 37 

Interna + JIP 36 + 4 36 + 4 

Gynekologie a porodnictví 30 14 

Ortopedie 20 20 

Novorozenci 6 0 

 ARO + chirurgická JIP 4 + 3 4 + 3 

Akutní rehabilitace 25 25 

Následná péče 36 36 

Celkem 201 179 

 

Celkový počet lůžek se snížil o 16 v oddělení porodnice a o 6 v oddělení pro novorozence. O pacienty, 

kterých se tu ročně vystřídá přes 6 tisíc, se staralo celkem průměrně 352 zaměstnanců. 

Vývoj počtu léčených pacientů a obložnosti lůžek: 

 

Počty přijatých pacientů 2009 2010 2011 

akutní lůžka 6181 6233 5658 

následná péče 255 314 369 

Obložnost     

akutní lůžka  76,32  88,6  71,5 

lůžka NP  88,2  98,2  95,5 

celkem  76,3  75,8  76,8 

Ošetřovací doba     

lůžka akutní  6,6  6,4  4,5 

lůžka NP  36,8  29,9  27,3 

 

Personalistika: 

V roce 2011 měla Panochova nemocnice 352 zaměstnanců. 

Vedoucí pracovníci  Městské nemocnice Turnov k 31.12.2011: 

Jednatel – Ing. Tomáš Sláma 

Náměstek LPP – MUDr. Martin Hrubý 

Správce – Martin Sedlák 

Hlavní sestra – Bc. Eva Krejčí 
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Vedoucí administrativy – Ing. M. Dobešová   

Primáři a vrchní sestry oddělení: 

Interní – MUDr. J. Tomášek, E. Kubíková 

Chirurgické – MUDr. D. Berndt, Bc. M. Mazurová 

Gynekologické – MUDr. P. Lidák, M. Jurenková 

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/ MUDr. R. Hamplová, Z. Syrová 

Klinické biochemie a hematologie – RNDr. P. Brzák, Z. Drobníková 

Následné ošetřovatelské péče – MUDr. D. Pospíšil, K. Bulířová 

Domácí péče – J. Mužíčková 

 

Činnost a technické vybavení 

V roce 2011 proběhl dosud největší počet operačních zákroků - celkem 2172. V roce 2011 byly již po celý 

rok prováděny ortopedické operace. Do budoucna byl plánován přechod menších zákroků do režimu tzv. 

jednodenní chirurgie, kdy je pacient propuštěn do domácího ošetřování do 24 hodin po zákroku. (Osobní 

poznámka: Tento způsob je určitým fenoménem doby, těžko říci, jak ho budou chápat naši následovníci, 

resp. jak často se budou pacienti vracet s následnými komplikacemi). Významnou celostátní akcí je rozšíření 

preventivních programů v rámci prevence kolorektálního karcinomu zařazením tzv. primární screeningové 

kolonoskopie. V roce 2011 byl obhájen certifikát kvality 9001:2009, což svědčí o kvalitě péče (certifikát 

vlastní jen několik z 200 nemocnic v republice).  

V roce 2001 byl řešen zejména základní provoz a personalistika, přesto se povedlo několik drobnějších 

oprav, např. výměna oken v oddělení  rehabilitace, vybudování nadstandardního pokoje na chirurgii, výmalba 

některých prostor. 

Také v roce 2011 pořádala Panochova nemocnice několik seminářů s nadregionálním významem. K 

tradičním patřil Turnovský ošetřovatelský den, kterého se zúčastnilo cca 300 lidí, dále Hematologické dny ve 

Špindlerově Mlýně – této celostátní akce se zúčastnilo cca 400 lidí. K významným akcím lze přičíst i  3. 

ročník „Setkání bariatrických bojovníků“. 

V listopadu a prosinci bylo provedeno anonymní šetření spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních 

pacientů. Většina pacientů byla s lékařskou péčí spokojena, stížnosti se týkaly stravy, brzkého buzení 

pacientů a úklidu, u ambulantních pacientů pak zejména čekací doby a opět úklidu. 

(Zdroj: výroční zpráva organizace) 

 

► ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TURNOV, 28. ŘÍJNA 812 

Ředitel Bc. Jaroslav Cimbál  

Rok 2011 byl pro organizaci nejúspěšnější, neboť se podařilo získat Značku kvality s nejvyšším možným 

oceněním. 

Zdravotně sociální služby Turnov jsou příspěvková organizace zřízená Městem Turnov ke dni 1. 1. 2001. 
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ZSST sdružují organizační jednotky, které plní úkoly dané účelem zřízení a dle zákonných norem. Od roku  

2008 je organizace členěna podle následujících činností:  

- Domovy pro seniory - poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace, 

vyžaduje 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 

vyžadují pravidelnou pomoc jiných osob. 

- Pečovatelská služba - terénní nebo ambulantní služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností 

a to ve vymezeném čase ve vlastní domácnosti klienta nebo v zařízeních sociálních služeb. 

- Centra denních služeb - V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby výše uvedeným 

osobám 

- Odlehčovací služby - terénní, ambulantní nebo pobytové služby osobám se sníženou soběstačností, o 

které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. 

Většina turnovských zařízení má registrováno několik činností. 

 

Organizační jednotky Zdravotně sociálních služeb Turnov: 

Domov důchodců Pohoda 

Terénní pečovatelská služba  

- úsek Výšinka (bývalý Dům s pečovatelskou službou) 

- úsek Žižkova ( bývalý penzion pro seniory) 

- vlastní terénní služba a denní stacionář Domovinka 

 

Personalistika: 

Personální obsazení vedoucích ZSST, s.r.o., k 31.12.2011 bylo následující: 

- ředitel - Bc. Jaroslav Cimbál 

- vedoucí ekonomického úseku a zástupce ředitele  - Iva Jirčáková 

- technik - Jan Kunst 

- vedoucí sociální pracovnice - Bc. Marrtina Zemlerová 

-  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 2011: 

Domov důchodců Pohoda, 28. října 812 

DD Pohoda poskytuje služby v oblastech "domova pro seniory", "domova se zvláštním určením" a 

"odlehčovací 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 nezbytné součásti kvalitní adaptace seniorů v novém prostředí. Od loňského roku jsou 
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žádosti o bydlení v DD Pohoda podávány přímo v zařízení, kde je vedena jejich evidence: 

- přijaté žádosti o trvalý pobyt .......................................  95 

- vyřízené žádosti - umístění v DPP .............................. 23 

- vyřazené žádosti - úmrtí, kontraindikace ..................... 28 

- vyřazené žádosti - přijetí v jiném zařízení ...................   5 

Dále bylo během roku vyřízeno 42 žádostí o odlehčovací službu, což je o skoro čtvrtinu více než v loňském 

roce. 

Přehled o obyvatelích DD Pohoda v roce 2009: 

Kapacita DD Pohoda .....................................................  71 

Počet obyvatel k 31.12.2010 .........................................  70  

- z toho uživatelé I. stupně - lehké závislosti na péči .....   3 

- z toho uživatelé středně těžké závislosti ...................... 13 

- z toho uživatelé těžké závislosti ................................... 22 

- z toho uživatelé úplné závislosti ................................... 32 

Průměrný věk obyvatel domu je 83,1 let. Bohužel se zvyšuje stupeň závislosti klientů na péči. 

 

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 

příslušníci. Cílem TPS je, aby každý z klientů mohl co nejdéle setrvat ve své domácnosti a zachovat si 

vlastní  životní styl v původním prostředí. Od 1.1.2007 jsou služby poskytovány rovněž na základě smlouvy. 

TPS zajišťuje klientům v domácnostech zejména tyto služby: 

- komplexní péči o uživatele v jejich domácnostech (zahrnuje úklid, nákupy, pochůzky, dohled při přípravě 

pokrmů, ranní toaletu ...) 

- zdravotnické ošetření (převazy a pod.) 

- 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 2011 využívalo těchto služeb 130 klientů, tedy o 15 méně než v loňském roce. Žádná žádost o 

tento druh péče nebyla odmítnuta. 

Samostatnou jednotkou je centrum denních služeb Domovina. Pracovní doba je od 7 do 15 hodin - služby 

byly o 1 hodinu odpoledne prodlouženy. 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. 

Ke konci roku 2011 byl počet uživatelů 11.  

 

TPS - úsek Výšinka 

Posláním domu na Výšince je pomáhat uživatelům žít i nadále běžným způsobem života a podporovat jejich 

samostatnost. Služby byly obyvatelům poskytovány na základě smluv a ve smluveném rozsahu. Každému 

uživateli byl určen klíčový pracovník, který s ním spolupracoval na individuálním plánu. Kapacita domu v 

uvedeném roce byla 122 obyvatel v 93 bytech, z toho je 64 garsoniér a 29 dvougarsoniér. 
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Přehled o obyvatelích domu zvláštního určení Výšinka: 

- kapacita domu.................................... 122 obyvatel 

- počet obyvatel k 31.12.2011..............  103 obyvatel 

- v roce 2011 nově přistěhováno..........     9 obyvatel 

- v roce 2011 odešlo ............................    15 obyvatel ( 11 zemřelo,  3 odešli do jiného zařízení a 1 zpět k 

rodině). 

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, posezení s hudbou a pohoštěním, křeslo pro hosta, 

koncerty dětí ze škol a další aktivity, zajištěno bylo také půjčování knih a audiokazet z městské knihovny. 

V roce 2011 začala výměna oken a balkónových sestav,  na dokončení čekalo ještě zateplení domu. 

 

TPS - úsek Žižkova 

Penzion pro důchodce v Žižkově ulici je domem zvláštního určení jako jeden ze tří úseků terénní 

pečovatelské služby Turnov. Je určen pro seniory a zdravotně postižené občany, kterým je na přání a 

objednávku zajišťována pečovatelská služba. Obyvatelé domu mají uzavřeny nájemní smlouvu na byt, ve 

kterém žijí, a smlouvu o poskytování pečovatelské 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 

- služby využívalo ......................................    98 obyvatel 

- v roce 2011 se přistěhovalo  ...................    11 obyvatel 

- odstěhovalo se .........................................    6 obyvatel (3 do domova důchodců, 3 zpět k rodině) 

- během roku zemřelo ................................    5 obyvatel 

Pro obyvatele domů v Žižkově ulici byly i v roce 2011 připraveny kulturní a společenské akce - Křeslo pro 

hosta, hudební pořady, přednášky, vzdělávací a zábavné pořady, vystoupení žáků turnovských škol, dvakrát 

ročně proběhlo opékání buřtů v altánku při hudbě, novinkou bylo na příklad malování mandal a 

aromaterapie...  Pravidelně probíhala středeční kavárna s promítáním cestopisů. Vedení domu 

spolupracovalo s Klubem důchodců, Svazem postižených civilizačními chorobami a městskou knihovnou, 

která zajistila půjčování knih a audiokazet.  

V kulturní místnosti budovy Žižkova 2047 pracoval také Klub důchodců, a to každou středu odpoledne. 

(Zdroj: výroční zpráva organizace) 

 

► DĚTSKÉ CENTRUM TURNOV, KOSMONAUTŮ 1641 

Ředitelka: Marie Macháčková 

Dětské centrum Turnov je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči o postižené děti a  

mládež s kombinovanými vadami od 2 do 26 let, které pro trvalé změny zdravotního stavu tuto péči potřebují. 

Péče je zajištěna formou ambulantních, denních, týdenních cyklů.  

Předmětem činnosti je komplexní péče zaměřená na soustavnou zdravotní a ošetřovatelskou péči o klienty, 
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rehabilitaci – Vojtova metoda, kondiční cvičení, vířivá vana,masáže, rotoped, laserová terapie, canisterapie. 

Dále na péči neurologickou, pediatrickou a ortopedickou. Dítě je do Dětského centra umístěno na základě 

doporučení obvodního nebo odborného lékaře a žádosti rodičů, kterou je možné vyzvednout a podat v 

Dětském centru. Dětské centrum spolupracuje s dalšími specializovanými pracovišti po celé republice, např. 

FN Motol, SPC pro různé druhy postižení Libereckého kraje, Jedličkovým ústavem Liberec ... 

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 

(Zdroj: výroční zpráva organizace) 

 

► KLUB DŮCHODCŮ, TURNOV, ŽIŽKOVA 2047 

Vedoucí: Marie Příhonská 

Klub důchodců vznikl z podnětu samotných seniorů, kteří si program a činnost organizují sami. V roce 2011 

to byly výlety, návštěvy divadel a jiných kulturních zařízení, tématické přednášky a besedy (Setkání s 

hudbou, Křeslo pro hosta, cestopisné přednášky), promítání atd.  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 17 hodin. 

( Zdroj: Katalog sociálních služeb) 

 

► PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY LIBEREC, ODLOUČENÉ 

PRACOVIŠTĚ 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 

organizace 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 

psychoterapeut. V turnovské pobočce pracovali v roce 2011 terapeuti:   

Mgr. Olga Budínská, Mgr. Pavlína Vedralová, Mgr. et Mgr. Jana Sunková, a Mgr. Eva Světlíková.  

Provozní doba byla následující: 

 pondělí  7.00 - 12, 13.00 - 17.00 hodin 

úterý 12.00 - 15.30 hodin 
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 čtvrtek 7.30 - 12, 13.00 - 17.00 hodin 

 pátek 7.30 - 11.00, 12.00 - 13.30 hodin  

Statistika činnosti v roce 2011 ve srovnání s předchozím rokem: 

 Liberec Turnov Jilemnice Celkem 

 r. 2010 r. 2011 r. 2010 r. 2011 r. 2010 r. 2011 r. 2010 r. 2011 

Počet nových případů 629 726 93 77 39 54 761 875 

Počet vedených případů 1181 1407 185 193 71 109 1437 1709 

Počet konzultací 6798 7591 1079 876 395 546 8272 9013 

Počet vedených účastníků 1208 1373 179 172 81 123 1468 1668 

Počet uzavřených případů 500 645 60 78 15 27 575 750 

Problematika domácího násilí 46 49 14 13 6 8 66 70 

 

V roce 2011 se celkový počet klientů výrazně zvýšil, v Turnově situace v podstatě stagnuje. A to i v kolonce 

domácí násilí ( pokles o 1 případ).   

(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), OD PROSINCE 2011 SKÁLOVA 

Předsedkyně sdružení: Libuše Vydrová, manažerka sdružení a vedoucí zařízení: Luďka Kanclířová 

Dále sdružení zaměstnává sociální pracovnici, dvě pracovní terapeutky a dvě osobní asistentky, externě pak 

speciální pedagožku a účetní. 

Občanské sdružení Fokus Turnov, sdružení pro péči o duševně nemocné a zdravotně postižené,  vzniklo  v 

roce 1994 za účelem pomoci klientům obnovit nebo znovuvytvořit pracovní dovednosti a návyky poškozené 

nemocí, nebo poskytnout rekvalifikaci a zároveň trávit společně volný čas.  Od roku 2002 se Fokus Turnov  

stal členem celorepublikového Sdružení Fokus.  

Služba byla i v roce 2011 poskytována dvěma cílovým skupinám: osobám s duševním onemocněním a 

osobám s mentálním postižením starším šestnácti let: 

 

1/ Centrum denních služeb 

V roce 2011 centrum nabízelo denní pobyt maximálně 15 osobám. Byly pro ně připraveny činnosti jako je vý- 

roba 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 potřebným pro vedení domácnosti, zejména přípravu jednoduchých 

pokrmů, 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. Cena za 1 hodinu pobytu byla 

stanovena na 85,- Kč (pro klienty, kteří pobírají příspěvek na péči). 

2/ Sociálně terapeutické dílny  
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Práce s uživateli se zaměřuje na posílení jejich zdravé stránky a udržení psychické rovnováhy. V centru 

Fokusu jsou provozovány činnosti uvedené v bodě 1. 

Konkrétní akce v roce 2011: 

-  duben - účast na festivalu „Patříme k sobě“ 

- prázdninový pobyt na chatě Bosna v Krkonoších 

-  říjen - výlet do Sedmihorek 

-  prosinec - prodej na Turnovských vánočních trzích 

( Zdroj: zpráva organizace a internetové stránky) 

 

► 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 

zařízení komunitního a integračního zařízení a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti. 

Poskytuje sociální, vzdělávací, poradenské, volnočasové a relaxační aktivity.  

Pracovní tým tvořily zaměstnankyně i dobrovolné pracovnice: 

- Mgr. Petra Hloušková, předsedkyně sdružení, vedoucí centra a realizátor projektů 

- Tereza Linhartová - organizační, ekonomická a programová pracovnice 

- Eva Pleslová - přímý pracovník s klienty, programový pracovník projektů 

- Michaela Mansfeldová - pracovnice v herně, provoz zařízení 

- Jana Chmelíková - výtvarné dílny  

- Eva Horáčková - koordinátor miniškolky 

- dále 10 pracovnic pro jednotlivé oblasti činnosti a dvě lektorky 

Z činnosti v roce 2011: 

a) realizované projekty: 

– Jsme stále spolu - program na podporu rodiny, provoz rodinného centra  

– Přijďte mezi nás! - program na podporu rodiny, projekt klubu dvojčat  

– 5P - péče, pomoc, poradenství, partnerství, pěstounství - projekt na podporu pěstounské péče  

– Mezi skalami  - projekt na podporu sportovního vyžití  

– V pohybu - sportovně kondiční dny 

– Den dětí na Valdštejně - projekt na podporu využití volného času dětí 

b) hlavní realizované akce: 

– oprava a úprava stávajících prostor v přízemí - vznikla nová klubovna, herna, učebna, výtvarná dílna a 

kuchyň 

– sbírková akce - oblečení a potřeby pro kojenecký ústav v Jihlavě, dětský domov u Chotěboře a 

Klokánek Praha  
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– byla zahájena realizace projektu Pomoc pro Kanday 

– terapeutické a relaxační programy pro ženy, cvičení maminek a dětí 

V rámci Centra pro rodinu Náruč fungují čtyři kluby: - Klub dvojčat 

                                                                                   - Mimi klub 

                                                                                   - Bio klub 

                                                                                  - Waldorfský klub 

a samostatné Centrum podpory pěstounských rodin. 

Pravidelná činnost centra byla naplněna především akcemi pro rodiče s dětmi, jako byl zimní pobyt s výukou 

lyžování v Rokytnici nad Jizerou, letní táborový pobyt v Pleskotech, víkendový pobyt pro rodiny v Lomnici 

nad Popelkou, relaxační pobyt pro matky v Peci pod Sněžkou, výtvarné tvůrčí dílny, bazary dětského 

oblečení a potřeb, vzdělávací a jazykové kurzy, cvičení. 

(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, 

respiriky, 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, 

besedách, výstavách a zájezdech, výletech po okolí. 

Ke konci roku 2011 měla organizace 323 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 2011: 

Pokračovala tradice osobních gratulací jubilantům od 70 let, mladším jubilantům ( 50, 55, 60 a 65 let) zaslal 

Svaz písemnou gratulaci. V roce 2011 to bylo 55 jubilantů s návštěvou a 16 zaslaných gratulací. Před 

Vánocemi navštívili pověření členové 40 svých kolegů, kteří se již nemohou účastnit společných akcí, s 

malým dárkem.  

Bylo zakoupeno 30 permanentek do bazénu, které byly hojně využívány. 

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 

vycházky po okolí a návštěvy divadel a památek. V roce 2011 se uskutečnily tyto zájezdy: 

– zájezd do Národního divadla v Praze - Naši furianti  (duben) 

– zájezd do divadla v Mladé Boleslavi - Muži v offsidu (květen) 

– projížďka Českým rájem (květen, červen) 

– poznávací zájezd Dobrovice - Loučeň (květen) 

– zájezd do Sobotky a na Humprecht (červen - 2x) 

– zájezd do Harrachova (září) 

– zájezd do divadla F. X. Šaldy v Liberci - Veselá vdova (říjen) 

– zájezd do divadla v Mladé Boleslavi - Zločin v Posázavském pacifiku (říjen) 
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– zájezd do divadla v Liberci - Veselá vdova (listopad - pro velký zájem znovu) 

– zájezd do Národního divadla v Praze - Naši furianti (listopad, pro velký zájem znovu) 

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. 

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 minulého roku byla zavedena také 

internetová poradna. Nejčastějšími tématy byly tyto okruhy otázek: 

- drogy, závislosti 

- nešťastná láska 

- otázky od rodičů 

- problémy v rodině 

- vztahy 

Sami klienti nebyli v anketě o tomto způsobu poradny shovívaví - 27% míní, že je to dobré a užitečné, zato  

20% nic moc a 21% se dokonce domnívá, že je to k ničemu. Největší skupinu (32%) tvoří váhavci s 

názorem, že by takové pomoci asi nevyužili. 

(Zdroj: Katalog sociálních služeb Turnovska a internetové stránky organizace) 

 

 

► SLUNCE VŠEM, KOSMONAUTŮ 1641, TURNOV 

Předsedkyně: Marcela Kurfirstová 

O. s. Slunce všem vzniklo v roce 2004 jako sdružení rodičů a přátel dětí postižených autismem a ostatních 

postižení, kterým leží na srdci budoucnost jejich dětí po dovršení dospělého věku a ukončení docházky do 

Dětského centra v Turnově. Naší hlavní vizí je vybudovat ve spolupráci s městem Turnov Denní centrum pro 

dospělé postižené autismem. 

V současnosti se zabývá volnočasovýmí aktivitami pro děti a dospělé a těžkým mentálním postižením a 
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autismem, provozujeme odpolední „ kroužky“- výtvarné, pracovní, muzikoterapie, pořádáme denní akce, 

výlety. V sdružení se scházejí rodiče a rodinní příslušníci, kteří se se svými postiženými dětmi zapojují do 

připraveného programu, který je přizpůsoben jejich postižení a ochotě v daný den spolupracovat. Cílovou 

skupinou jsou děti a dospělí s těžkým mentálním postižením a autismem. Jedná se o osoby, které potřebují 

trvalý dohled a nebudou moci působit samostatně. Výstavba Denního centra v Turnově pro skupinu 

dospělých klientů s těžkým mentálním postižením a autismem s poruchami chování. U nás neexistuje 

návazná péče o takto postižené ani nikde v okolí a v našem případě jde o klienty, kteří spolu navštěvovali 

Dětské centrum v Turnově již 20 let a chceme, aby spolu mohli pobývat i nadále. Finančně se bude podílet i 

město Turnov. 

(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 

slabozrakých (SONS) 

- kontaktní místo Tyflocentra Liberec - toto pracoviště je zahrnuto do sítě středisek integračních služeb pro 

zrakově handicapované občany, zabývá se integrací zrakově postižených do společnosti a zlepšením jejich 

seberealizace 

- pravidelné měsíční pořady Křeslo pro hosta (vede Eva Kordová) 

- ergoterapeutické programy pro nevidomé 

- zvuková knihovna 

Všechny tyto služby jsou uživatelům poskytovány zdarma. 

(Zdroj: Katalog sociálních služeb, internetové stránky Městské knihovny Antonína Marka) 
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Kalendárium 
 

► Pro rok 2011 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 2011 podpořilo tělovýchovnou činnost v Turnově 

částkou 5 milionů korun na tělovýchovné organizace a Nejlepšího sportovce, dále bylo v městském 

rozpočtu vyčleněno 400 tis. na mezinárodní atletický mítink Memoriál Ludvíka Daňka a 30 tis. na akci 

Trenér, učitel. Účet pro odměny sportovců při vítězstvím na mistrovství světa nebo Evropy byl 

dotován 100 tis. korunami. Společně s částkou 4,6 mil. korun, kterou Město dotuje spravování 

sportovních areálů prostřednictvím Městské sportovní Turnov, s.r.o., tedy bylo do sportu vynaloženo 

přes 10 mil. korun.  Částka určená pro sportovní subjekty byla rozdělena dle Rozpočtových pravidel 

sportovní komise do kapitol podle užití takto: 

1/ Sportovní reprezentace - 310 tisíc korun 

2/ Provozní náklady - 3 126 tisíc korun 

3/ opravy a rekonstrukce areálů - 861 tisíc korun 

4/ odměny trenérů a cvičitelů mládeže - 300 tisíc korun 

5/ podpora výkonnostního sportu mládeže - 300 tisíc korun 

6/ rezerva - 103 tisíc korun 

Jednotlivým subjektům byly z celkové částky přiděleny tyto příspěvky: 

 Tělovýchovná jednota Turnov - 2.051.300,- Kč 

 Tělovýchovně sportovní klub - 816.600,- Kč 

 Tělocvičná jednota Sokol Turnov - 658.300,- Kč 

 Atletický klub SYNER Turnov - 454.600,- Kč 

 Fotbalový klub Pěnčín - Turnov - 372.000,- Kč 

 Tenisový klub Turnov - 98.800,- Kč 
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 Klub českých turistů - 76.000,- Kč  

 Junák - středisko Štika Turnov - 78.000,- Kč 

 SKI klub Turnov - 26.000,- Kč  

 Klub lyžařů Turnov - 100.000,- Kč 

 TJ Orel Turnov - 10.000,- Kč 

 TJ Zikuda šachy - 53.400,- Kč 

 Bruslařský a hokejový klub Turnov - 65.000,- Kč 

 Střelecký klub Sokol Malý Rohozec - 17.000,- Kč 

 SSK Olympia - 20.000,- Kč 

Výše uvedená rezerva byla použita na pořádání akce Nejlepší sportovec roku (65 tis.)a na finanční pomoc 

při havárii v hale TSC (38 tis.). 

 

► V pátek 4. března proběhlo v prostředí kulturního domu Střelnice slavnostní vyhlášení výsledků 

ankety Nejlepší sportovec Turnova roku 2010, tentokrát jako součást Sportovního plesu TJ Turnov.  19. 

ročník ankety tradičně uspořádala Žlutá ponorka, a to v pěti kategoriích. Dále byli jako každoročně vyhlášeni 

sportovci vybraní na zápis do Zlaté knihy osobností turnovského sportu. Do Zlaté knihy byli za rok 2010 

zapsáni: 

Zápis do Zlaté knihy osobností turnovského sportu za rok 2010: 

- Marta KOPALOVÁ - Klub lyžařů Turnov 

- Mgr. Vlasta ŠONSKÁ - TJ, oddíl volejbalu 

- Ing. Anna HOLASOVÁ - Klub lyžařů Turnov 

 

Nejlepší sportovec roku 2010: 

1.kategorie – JEDNOTLIVCI 

1. Petr KAZDA  -  TJ Turnov, kickboxing reprezentant ČR, mistr a  vicemistr světa 

2. Adam Sebastian HELCELET, AC SYNER Turnov 

3. Martin BAIER  – TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu 

4. Ing. Michaela GOMZYK-OMOVÁ – TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu 

5. Jan Kazda - TJ Turnov, kickboxing reprezentant ČR  

2. kategorie – DRUŽSTVA – A – žactvo a dorost 

1. TJ Turnov, oddíl orientačního běhu - štafeta dorostenek 

2. AC SYNER Turnov - starší žáci 

3. FK Pěnčín – Turnov – mladší žáci 

4. TJ Turnov, oddíl orientačního běhu - oddíl dorostenců 

5. AC SYNER Turnov - mladší žáci 

2. kategorie – DRUŽSTVA – B – junioři a dospělí 

1. AC SYNER Turnov – družstvo juniorů 

2. TJ Turnov, oddíl orientačního běhu - štafeta mužů 

3. Šachový klub TJ ZIKUDA Turnov - muži A 

4. TJ Turnov, oddíl volejbalu - družstvo juniorů 
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5. AC SYNER Turnov - družstvo mužů 

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

1. Michaela MLEJNKOVÁ - TJ Turnov, oddíl volejbalu 

2. Josef EGRT  - AC SYNER Turnov 

3. David SYROTIUK - Klub lyžařů Turnov 

4. Dominik BROŽ - AC SYNER Turnov 

5. Filip WOLF - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 

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

1. Jaromír MAZGAL -  AC SYNER Turnov  

2. Kateřina ČERMÁKOVÁ - AC SYNER Turnov 

3. Petra PAVLOVCOVÁ - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 

4. Patrik HORÁK - TJ Turnov, oddíl SOK 

5. Jan Möller - Klub lyžařů Turnov 

4. kategorie – TRENÉR ROKU 

1. Miroslav REICHL -  AC SYNER Turnov 

2. Dušan KRÁL – AC SYNER Turnov  

3. Andriy GOMZYK - TJ Turnov, oddíl radioorientačního běhu 

5. kategorie – SPORTOVNÍ AKCE ROKU 

1. MEMORIÁL MILANA KOPALA, EP na in line bruslích – Klub lyžařů Turnov 

2. EUROMEETING a Pěkné prázdniny - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu  

3. VEŘEJNÁ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA - Klub lyžařů Turnov 

4. MISTROVSTVÍ ČR V SOUTĚŽI KATA - TSC Turnov, oddíl judo 

5. TROJBOJ VŠESTRANNOSTI - SVČMD Turnov 

 

►  V neděli 13. března skončila lyžařská sezóna ve Struhách. Za téměř jarního počasí se uskutečnily 

závody lyžařů a snowboardistů. V této sezóně se jezdilo nepřetržitě od 18. prosince, poslední den zbývalo 

ještě necelých 30 centimetrů sněhu. Kluziště u nádraží bylo uzavřeno o týden dříve, 6. března, a fungovalo 

nepřetržitě od 7. prosince, tedy 88 dnů. 

 

► V sobotu 19. 3. 2011 se v hale TSC v Turnově konalo 1. kolo Ligy žáků o Samurajskou katanu. 

Turnovští mladí judisté slavili historický úspěch.  Turnaje se zúčastnilo 191 dětí ze 14 oddílů a klubů z 

pěti krajů ČR, Turnov byl zastoupen 43 borci. Soutěž proběhla ve čtyřech věkových kategoriích dívek i 

chlapců od 7 do 14-ti let. V této soutěži závodí chlapci a dívky dohromady vždy v příslušné věkové a váhové 

kategorii. Svěřenci trenérů Jiřího Veleho, Jana Maliny, Jiřího Vydry, Kláry Volfové, Ivety Trpišovské, Lubomíra 

Mráze a Aleše Bartoše předvedli převážně výborné výkony: 

Kategorie „koťat“ 7-8 letých: 

1.místo: David Cerman 

2.místo: Štěpán Mlejnek, Šimon Kendík, Miroslav Rimpler 

3.místo: Julie Zárybnická, Jan Kalus, Filip Melíšek 

Kategorie „mláďat“ 9–10 letých: 
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3.místo: Klára Volfová, Lukáš Jansa, Jiří Karban, Jakub Weindenthaler 

4.místo: Natálie Melicharová 

5.místo: Daniel Richtr 

Kategorie mladší žáci a žákyně 11–12 letých: 

1.místo: Jakub Sucharda, Andrea Prokorátová 

2.místo: Lukáš Jágr, Milan Pišl 

3.místo: Dan Dostrašil, Miroslav Drahoňovský, Alex Richter, Dominik Fric , David Kořínek 

5.místo: Jakub Hrubý, Jan Mráz 

Kategorie starší žáci a žákyně 13–14 letých: 

1.místo: Jan Pilař, Aneta Ječná, Petra Hájková 

V celkovém  hodnocení družstev všech kategorií zvítězil Turnov se ziskem  86,5bodů před Českou Třebovou 

(84,5 bodu) a SKP Judo Jičín (82,5 bodu). 

 

► V úterý 17. května se po roční přestávce, způsobené finančními potížemi, konal další, 12. ročník  

Memoriálu Ludvíka Daňka.  Do Turnova se opět sjelo mnoho atletů zvučných jmen, včetně loňského mistra 

Evropy Malachowského z Polska, držitele třetího nejlepšího výkonu loňských světových tabulek výkonem 

69,83 m. Přijel také bronzový medailista z mistrovství Evropy Maďar Fazekaš 66,43 m, dále skvělí oštěpaři 

Petr Frydrych a Vítězslav Veselý z tréninkové skupiny Jana Železného. V disku se se světovou špičkou utkal 

nadějný dorostenec AC Syner Turnov Jaromír Mazgal, bronzový medailista z Olympijských her mládeže v 

Singaporu 2010. Startoval rovněž nejlepší český koulař Jan Marcell a odchovanec turnovské atletiky Antonín 

Žalský.  Svou účast musely bohužel odříci dvě hvězdy českého atletického nebe - Roman Šebrle a Barbora 

Špotáková. 

Sportovní den začal už dopoledne dětskými zábavnými hrami se speciálním atletickým nářadím - od 10 

hodin je připravilo Středisko pro volný čas dětí a mládeže. Po autogramiádě a prvních pokusech atletických 

borců přišlo slavnostní zahájení za účasti olympijské vítězky Dany Zátopkové, každoročního spolupořadatele 

a hlavního manažera mítinku, mistra světa v hodu diskem Imricha Bugára a vedení města Turnova. 

Na pořadu hlavního závodu byly memoárové disciplíny: 

- hod diskem - Memoriál Ludvíka Daňka 

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

- běh 400 m překážek - Memoriál Michala Kobosila 

- skok o tyči - Memoriál Františka Svobody 

- hod oštěpem - Memoriál Antonína Koška 

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

Tradičně nejsledovanější a nejnapínavější disciplínou byl hod diskem, v němž zvítězil polský mistr Evropy 

Piotr Malachowski. Stříbrný olympijský medailista a vicemistr světa porazil výkonem 64,41 metru o 45 

centimetrů Maďara Róberta Fazekase, třetí skončil Roland Varga (63,74).  Tyčkařka Jiřina Ptáčníková 

překonala 440 centimetrů a potvrdila splnění limitu na mistrovství světa v Tegu. V lepším výkonu (má rekord 

462 cm) jí zabránil vítr. Nejvýše skočil Jaroslav Bába, a to 220 cm. Soutěž koulařů ovládl hned prvním 

pokusem Antonín Žalský, když poslal své náčiní do vzdálenosti 19,52 metru. 

Výsledky jednotlivých disciplín: 
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Muži: 

100 m: 

1. Žilka (PSK Olymp Praha) 10,55, 2. Maslák (TJ Dukla Praha) 10,63, 3. V. Šulc (Spartak Praha 4) 10,65.  

400 m: 

1. Vaněk (TJ Dukla Praha) 47,97, 2. Klvaňa (AK Kroměříž) 48,66, 3. Mužík (AK Kroměříž) 49,58. 

800 m: 

1. Kubista (ŠAK SG Jablonec nad Nisou) 1:49,86, 2. Burian Miroslav (TJ Dukla Praha) 1:49,87, 3. Kuralov 

Farkhod (Tádž.) 1:50,06. 

400 m př.: 

1. Křikal (PSK Olymp Praha) 52,04, 2. Fischer (Spartak Praha 4) 52,28, 3. Solfronk (TJ LIAZ Jablonec n. 

Nisou) 52,65.  

Dálka: 

1. Čada (TJ Dukla Praha) 741, 2. Vachata (TJ Dukla Praha) 704, 3. Pašiak (USK Praha) 701. 

Výška: 

1. Bába (TJ Dukla Praha) 220, 2. Horák (SR) 215, 3. Sommerschuh (TJ Lovochemie Lovosice) 205. 

Tyč: 

1. Kudlička (TJ Dukla Praha) 530, 2. Ptáček (AK Kroměříž) 520, 3. Kleinert (USK Praha) a Posekaný (A. C. 

TEPO Kladno) 480. 

Disk: 

1. Malachowski (Pol.) 64,51, 2. Fazekas (Maď.) 64,06, 3. Varga (Chorv.) 63,74, 4. MARCELL (VSK 

Univerzita Brno) 62,74, ...6. MALINA (A. C. TEPO Kladno) 58,74. 

Koule: 

1. Žalský (USK Praha) 19,52, 2. Bauer (Něm.) 19,26, 3. Stašek (VSK Univerzita Brno) 18,15. 

Oštěp: 

1. M. Benák (VSK Univerzita Brno) 74,71, 2. A. Benák (VSK Univerzita Brno) 68,69, 3. Žeňuch (SR) 68,37.  

 

Ženy: 

100 m: 

1. Čechová (PSK Olymp Praha) 11,51, 2. Bažatová (USK Praha) 12,15, 3. Humpelíková (USK Praha) 12,21. 

400 m: 

1. Polonyiová (PSK Olymp Praha) 57,71, 2. Šťastná (PSK Olymp Praha) 57,87, 3. Jeníková (AC Česká Lípa) 

58,73. 

Tyč: 

1. Ptáčníková (PSK Olymp Praha) 440, 2. Morysková (USK Praha) 360, 3. Brožová (TJ Sokol SG Plzeň-

Petřín) 360. 

Oštěp: 

1. Šedivá (TJ Lokomotiva Beroun) 48,42, 2. Zábranská (A. C. TEPO Kladno) 45,69, 3. Bělková (AC SYNER 

Turnov) 43,49. 
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► Od pátku 3. června se na náměstí Českého ráje konaly oslavy 95 let turnovského skautingu. 

Turnovské skautské středisko Štika bylo založeno v roce 1916 k tomuto datu mělo 292 členů v osmi 

oddílech. V pátek bylo na náměstí postaveno tee-pee, kde byla instalována výstava fotografií. Dalším z 

oslavných podniků byla v sobotu 4. června stavba stanového městečka právě na náměstí, kde během hodiny 

vyrostlo 157 stanů. Turnovští tak překonali o 39 kusů rekord v počtu stanů postavených na jednom místě. 

Oslavy tak významného výročí se projevovaly prakticky po celý rok dalšími sportovními, kulturními a 

soutěžními počiny. 

 

► Ve dnech 10. - 14. června se v kanadském středisku Mont-Tremblant na mistrovství světa horských 

kol. Vyznamenal se Jan Čapek, který  zvítězil v kategorii neslyšících.  Turnovský občan, jinak 

zaměstnanec firmy Leoni Neumatic, vybojoval dvě zlaté medaile (cross country kritérium a časovka) a jednu 

stříbrnou medaili (cross country).   

 

► O víkendu 18. a 19. června se v Ostravě konalo mistrovství ČR  juniorů a dorostenců  v atletice. AC 

SYNER Turnov získal celkem 4 medaile: Jaromír Mazgal dvě stříbra (hod diskem, vrh koulí), další stříbro 

Barbora Jíšová (běh na 3000 m) a bronz dorostenka Kateřina Čermáková (běh na 1500 m). 

 

► Ve dnech 22. - 24. srpna probíhalo v německém Karlsruhe mistrovství světa v kickboxu, kterého se 

úspěšně účastnili i naši borci Jan a Petr Kazdovi. V konkurenci sportovců ze 24 států získal Jan Kazda 

stříbrnou medaili v kategorii do 90 kg a Petr Kazda vybojoval bronz v kategorii do 80 kg. 

 
► O víkendu 27. a  28. srpna se uskutečnil 7. ročník závodu ve slalomu na kolečkových bruslích 

Memoriál Milana Kopala a CILA CUP 2011. Závody proběhly opět v ulici Jana Palacha, která byla pro 

dopravu uzavřena. Kromě borců z celé České republiky se zúčastnila úspěšná výprava z Německa, dále 

závodníci z Rakouska a Lotyšska. Z Turnova byli nejúspěšnější: 

-  Jindřich Novák - 1. místo v kategorii starších žáků 

- Alexandr Adam - 2. místo v kategorii starších žáků 

- Jan Möller -  2. místo v bohatě zastoupené kategorii mužů a juniorů 

Z žen byla nejúspěšnější Martina Šolcová, která obsadila 26. místo. Kategorii žen vládly jednoznačně 

Němky  ( obsadily prvních 8 míst). 

V samostatném vloženém závodu změřily síly také předžáci a přípravky. Z hochů byli nejúspěšnější 

závodníci ze Slovanu Jirkov Jiří Vlk a Radek Řehoř, v kategorii dívek zvítězily  Hannah Merk a Lara 

Staeudinder z německého TG Tutlingen. 

 

► 28. září se v Liberci uskutečnilo krajské finále nejmladších atletů. AC SYNER Turnov skončilo jako 

družstvo na čtvrtém místě, nejlépe si vedli skokani do dálky ( Ondřej Hrnčíř 3. místo, Jaroslav Hron 4. místo) 

a ve štafetě na 4x 200 m byli naši nejmladší chlapci na třetím místě. 
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► V neděli 16. října se konal 38. ročník silničního běhu Hruštice 2011 na 15 km Turnov - Malá Skála. 

Závodu se účastnilo 83 běžců v osmi kategoriích: 

- muži do 39 let -  celkem 26 účastníků, zvítězil Vladimir Timašov z Ukrajiny, náš Martin Berka byl šestý 

- muži veteráni 40 - 49 let - celkem 22 účastníků, zvítězil Ervín Beshir z SK Zdice 

- muži veteráni 50 - 59 let - celkem 11 účastníků, zvítězil Miloš Smrčka , který vytvořil nový traťový rekord    

   52minut 11 sekund ! 

- muži veteráni 60 - 69 let - celkem 7 účastníků, první doběhl Jiří Javůrek z TJ Maratonstav Úpice 

- muži veteráni 70 let a více - celkem 6 účastníků, zvítězil Ludvík Šteinc z AC Vrchlabí 

- ženy do 35 let - celkem 3 účastnice, zvítězila Tereza Zuzánková z AC Slovan Liberec 

- ženy 35 - 44 let - rovněž 3 účastnice, první byla Jana Klimešová z USK Praha 

- ženy 45 let a více - celkem 5 účastnic, zvítězila Blanka Paulů z TJ Maratonstav Úpice 

 

► 20. listopadu se konalo poslední, 3. kolo soutěže o Samurajskou katanu 2011, v níž turnovští mladí 

judisté poprvé v historii zvítězili. Turnaj se konal v liberecké Tip sport aréně a zúčastnilo se ho 161 dětí ze 

14 oddílů, působících v pěti krajích ČR.  Za Turnov nastoupilo 31 dětí, které trénovali Klára Volfová, Iveta 

Trpišovská,  Jan Malina a Aleš Bartoš, v pozici rozhodčích byli Jiří Vele, Jiří Vydra a František Rudolf. 

Výsledky soutěží (dle věku a váhových kategorií) 

Kategorie „koťat“ 7-8 letých: 

2.místo: Julie Zárybnická, Petr Reiniš, filip Mikule, Matěj Šorf 

3.místo: Šimon Kendík, David Cerman, Lukáš Melíšek, Tomáš Klátik 

Kategorie „mláďat“ 9–10 letých: 

1.místo: Lukáš Jansa 

2.místo: Tomáš Krajčovič, Michal Syrotiuk, Matyáš Židů 

3.místo: Klára Volfová 

4. místo: Šimon Colan 

Kategorie mladší žáci a žákyně 11–12 letých: 

1.místo: Jakub Sucharda, Andrea Prokorátová, Vojtěch Kutek 

2.místo: Lukáš Jágr, Ilja Prorokh 

3.místo: Tomáš Márk 

4.místo: Alex Richter, Dominik Fric 

Kategorie starší žáci a žákyně 13–14 letých: 

1.místo: Tomáš Rieger 

2. místo: Aneta Ječná, Jan Pilař 

3. místo: Petra Hájková 

V celkovém  hodnocení družstev všech kategorií zvítězil TSC Turnov se ziskem  263,5bodů před JC Liberec 

a SKP Jičín (shodně 199 bodů). 
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► Na zasedání zastupitelstva 24. listopadu byla schválena nová koncepce sportu. Město se v ní mimo 

jiné zavázalo každoročně podporovat tělovýchovu částkou 5 miliónů korun, dále poskytnout finanční 

příspěvky na konkrétní projekty ze sportovního fondu Města Turnova a investovat do sportovišť. Ze strany 

sportovních organizací požaduje přesnější vyúčtování a celkově podrobnější přehled o dění v oblasti sportu 

a tělovýchovy. Koncepce včetně nových rozpočtových pravidel a statutu sportovního fondu vznikala téměř 

dva roky, prvotní návrh vytvořili Mgr. Filip Stárek a Ing. Jakub Oma. Koncepce platí od 1.1.2012 a obsahuje 

také zajímavá čísla, platná k 30.10.2011: 

- v Turnově působí 16 tělovýchovných organizací 

- celkem je v nich organizováno 4129 členů ! (to je 29% obyvatel) 

- z toho je 1697 sportovců mladších 18 let 

Koncepce definuje čtyři základní pilíře rozvoje sportu v Turnově: 

1/ Sportovní komisi sestávající ze zástupců jednotlivých sportovních organizací, zastupitelů a pracovníků 

odboru školství, kultury a sportu MěÚ. Komise především zpracovává rozpočtová pravidla, na jejichž základě 

jsou rozdělovány finanční příspěvky sportovním organizacím, působícím na území města. Příspěvky jsou 

poskytovány na provoz areálů, jejich rekonstrukce a opravy a sportovní činnost (reprezentace, práce trenérů 

apod.). Zvláštní kapitolu tvoří investice, které podléhají stejným pravidlům výběrového řízení jako investice 

městské. 

2/ Novinkou je Sportovní fond Města Turnova, který je zaměřen na podporu konkrétních sportovních akcí 

pořádaných na území města včetně sportu zdravotně postižených. 

3/ Třetí pilíř je přímou podporou sportu zaměřenou na rozvoj majetku sloužícího sportovním činnostem (ve 

správě Městské sportovní Turnov, s.r.o.) a podporu nadstandardní sportovní reprezentace. 

4/ Sport a školství zahrnuje podporu tělovýchovy a sportu prostřednictvím škol a školských zařízení, 

Střediska pro volný čas dětí a mládeže, provoz venkovních hřišť a dalších zařízení ve správě Města. 

 

► Od pátku 16. prosince bylo pro novou sezónu otevřeno  kluziště s umělým ledem u nádraží. 

Slavnostní zahájení sezóny se uskutečnilo v 16 hodin, otevírací doba pro veřejnost byla ve všední dny od 

15:00 do 17:00, o víkendech od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:30, na vánoční svátky  byl připraven rozvrh 

speciální. Ceny vstupenek pro sezónu 2011 - 2012 byly následující: 

- 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 

- Hokej - 650,- Kč  

Občerstvení "U ledu" bylo opět otevřeno vždy v otevírací době pro veřejnost a nabízelo klasický sortiment: 

limonády, párek v rohlíku, čaj, grog, svařák a další.  

Díky únorovým mrazům bylo kluziště v provozu do 3. března  využilo ho cca  3500 lidí. 

 

► Vzhledem k teplému počasí byl provoz sjezdovky ve Struhách zahájen až během vánočních 
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prázdnin.  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 (večerní lyžování). Všední dny byl k 

dispozici lyžařům od 15 do 21 hodin. Pro nejmenší lyžaře byl opět připraven provázkový vlek. Ceny za 

využití vleku zůstaly stejné, a toí:  

a) Hlavní sezona ( od 23. 12. do 26.2.) 

- 1 jízda..................................... 20,- Kč.......................................děti 20,- Kč 

- 1 hodina ................................. 60,- Kč ............................................ 50,- Kč 

- 2 hodiny ................................110,- Kč ...........................................  85,- Kč 

- 3 hodiny ................................145,- Kč .........................................  110,- Kč 

- odpolední (12 - 18 hod.)........ 180,- Kč ......................................... 145,- Kč 

- celodenní (9 - 18 hod) .......... 220,- Kč .........................................1 70,- Kč 

- večerní lyžování/1 hod. .......... 60,- Kč..........................................   60,- Kč 

- bodová jízdenka (20 jízd) ..... 150,- Kč ......................................... 110,- Kč 

b) Vedlejší sezona (od 27.2.) 

- 1 jízda..................................... 15,- Kč.......................................děti 15,- Kč 

- 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 

konal po 38.  Hlavním pořadatelem byla opět Žlutá ponorka v osobě Mgr. Karla Štrincla, připojily se také 

Tělovýchovně sportovní klub a AC Turnov. Příznivé, téměř jarní počasí, přilákalo 41 účastníků ve všech 

kategoriích. Vítězem hlavního závodu mužů do 39 let se stal již podruhé David Kučera z ABK Liberec v 

novém traťovém rekordu 17:48.4 minut, druhé místo vybojoval Martin Berka z AC SYNER Turnov a třetí 

příčku obsadil Jiří Čivrný. V kategorii žen zvítězila Barbora Jíšová z AC SYNER Turnov časem 24:01,9 

minut. 

Vítězové jednotlivých kategorií: 

 Muži do 39 let (5.500 m) - David Kučera (AKB Liberec) 

 Veteráni 40 - 49 let (5.500 m) - Petr Louda (AC Česká Lípa) 

 Veteráni 50 - 59 let (5.500 m) - Jan Tomčo (ŠK Vyšná Šebastová) 

 Veteráni nad 60 let (5.500 m) - Karel Trejbal (SKT Mladá Boleslav) 

 Ženy do 35 let (5.500 m) - Barbora Jíšová (AC SYNER Turnov) 

 Ženy nad 35 let ( 5.500 m)  - Jitka Čermáková (Smrčí) 
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Sportovní organizace 
 

► MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, S.R.O., SKÁLOVA 72 

Jednatel:  Jindřich Kořínek  

Dozorčí rada: 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 

rekondici, 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 

účelem dalšího prodeje a  reklamní činnost. 

Personalistika: 

V roce 2011 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 2011: 

1/ Provozování plaveckého bazénu Výšinka 

Rok 2011 byl druhým rokem nepřetržitého provozu bazénu po rekonstrukci. Podle dosavadních zkušeností 

byla upravena provozní doba a konečné vybavení bazénu. Od září 2011 bylo navýšeno vstupné o 5,- Kč. 

 Aktivity v plaveckém bazénu byly rozděleny následovně: 

- výuka pro základní školy 

- výuka pro mateřské školy 

- sportovní plavání (samostatné kurzy), plavecké závody 

- aquaaerobic 

- plavání pro těhotné 

- plavání fokus  

- plavání pro veřejnost - byla rozšířena otevírací doba zejména o víkendech 

- skupiny - bazén je možné objednat i pro sportovní rozvoj jednotlivých zájmových skupin (např. skauti, 

judisté, fotbalisté a podobně) 

Porovnání tržeb v roce 2011 s loňským rokem a situací před rekonstrukcí: 

 rok 2011 rok 2010 rok 2007 

Permanentky 52794 92300 13048 

Tržby za vstupné v hotovosti 157334 124292 44928 

Základní školy celkem 407950 431963 220100 

Mateřské školy celkem 70275 80570 24500 

Střední školy 97300 119300 51900 
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Oddíly, firmy ostatní 280320 240215 212957 

Celkem 1065973 1088640 567433 

 

Jak vyplývá z uvedených čísel, lehce stoupl zájem o volné vstupné a naopak poklesl zájem škol a nákupu 

permanentek. 

 

2/ Zajištění provozu a údržby  atletického stadionu AC Turnov 

V roce 2011 se podařilo po roční přestávce opět uspořádat Memoriál Ludvíka Daňka. Kromě odpoledních 

tréninků členů AC využívají stadion zejména základní a střední školy. V průběhu roku se zde uskutečnila 

řada závodů okresního a krajského charakteru a 14 akcí pro školy. Tržby za užívání stadionu oscilují kolem 

275 tis. korun ročně, v roce 2011 to bylo 291 996,- Kč. 

 

3/ Zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu 

Fotbalový stadion převzala MST v roce 2003. Přestože od té proběhla řada oprav (oprava střechy, generální 

rekonstrukce škvárového hřiště, zavlažování trávníku,  oprava oplocení, postupná rekonstrukce šaten . . .), 

byl tento areál i ve sledovaném roce nejzanedbanějším sportovištěm v majetku MST a nejspíš i v majetku 

Města. V roce 2011 proběhlo vymalování a úklid zázemí. Několikrát bylo navrženo prohlášení tribuny za 

kulturní památku, zatím bezvýsledně. 

 

4/ Provozování sokolovny a  restaurace Mašov 

Sokolovna v klidné části města sloužila řadě aktivit a byla celoročně vytížena. Probíhala zde školní tělesná 

výchova, odpolední časy byly využívány místním oddílem rekreačních sportů a sportující veřejností ze 

širokého okolí. V zimní sezóně se zde konala řada plesů a společenských akcí. 

 

5/ Kluziště - lední plocha, hřiště Duhové energie 

Sezóna 2011/2012 pro bruslení trvala od 16. prosince 2011 do 3. března 2012, tedy 78 dnů ( o deset méně 

než loňská). 

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.  V 

dopoledních hodinách navštěvovaly kluziště školy, odpoledne a o víkendech veřejnost, večerní hodiny byly 

vyhrazeny tréninkům a zájmovým skupinám. Celkem bylo prodáno 1996 vstupenek pro děti, 882 pro dospělé 

a 364 rodinných (obvykle 3 osoby). Podařilo se také navýšit počet hodin pro hokejové tréninky. 

Využití kluziště  v sezónách 2009/10 až 2011/12: 

 Sezóna 2011/2012 Sezóna 2010/2011 Sezóna 2009/2010 

Vstupné veřejnost v Kč 95306 90000 104200 

Hokej 33685 32200 39900 

Školy v Kč 47603 55427 33100 

Celkem  v Kč                                  176621 177627   
 

177200                                    

 

Přes poměrně vysoké příjmy je kluziště stále prodělečným podnikem, zejména z důvodu vysoké energetické 
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náročnosti tohoto provozu.  

Srovnání nákladů v uplynulých 3 letech: 

Sezóna 2011/2012 Sezóna 2010/2011 Sezóna 2009/2010 

632 416,00 Kč 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) Tenisový kurt - údržba AC pan Mikeš 

  c) Aktivní spolupráce při přípravě výstavby sportovního areálu Maškovka 

  d) Spolupráce s družebními městy 

  e) Práce v komisích 

  f) Spolupráce s odbory města 

  g) Spolupráce na koncepci sportu 

  h) Webové stránky organizace 

 

Z ekonomiky společnosti 

Srovnání hlavních hospodářských ukazatelů za posledních 5 let: 

Rok/ Ukazatel r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 

Celkové příjmy 6667 6050 5257 6943 6827 

Celkové náklady 5419 5684 6163 6436 7347 

Hospodářský 
výsledek 

-1248 -366 -906 -507 -520 

 

 (Zdroj: výroční zpráva organizace) 

 

 

► TJ TURNOV, SKÁLOVA 207 

Vedoucí TJ Turnov: Mgr. Filip Stárek 

Výkonný výbor TJ Turnov: Martin Mareš (předseda), RNDr. Otto Jarolímek (místopředseda), Mgr. Filip 

Stárek, Pavla Šmídová (hospodářka), Ing. Jan Kovář, Ing. Jakub Oma, Marek Rieger 

Revizní komise:  Jiří Matějec, Aleš Pecina, Pavel Svatoš 

Počet členů:  v roce 2011 měla TJ 1240 registrovaných členů, což z ní činí největší sportovní organizaci na 

Turnovsku 

Počet oddílů:  v roce 2011 měla TJ celkem 18 oddílů: 

  

Přehled oddílů a členské  základny TJ Turnov v roce 2011:  

Oddíl Předseda Počet členů Počet členů 

 v r. 2010 
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Akademický atletický klub   Břetislav Zeman 13 12 

Basketbal  Tomáš Bevilaqua 83 82 

Florbal Radim Kolomazník 164 146 

Futsal Jindřich Vaňátko 31 28 

Házená Petr Ouvín 86 87 

Kanoistika Martin Goruk 35 49 

Kickbox Jan Kazda 25 25 

Malá kopaná Petr Koubus 54 41 

MTBO Eduard Folprecht 16 24 

Musher club Jan Šabaka 8 8 

Orientační běh Jindřich Kořínek 92 92 

ROB Miloslav Nečas 37 37 

RS Daliměřice František Zikuda 45 67 

RS Mašov Petr Taussig 275 275 

SOK Václav Zakouřil 72 64 

Silová trojboj a kulturistika Jiří Richtr 18 20 

Squash Martin Beksa 7 7 

Volejbal Josef Špilling 173 186 

    

Bez příslušnosti  2 2 

    

Celkem  1240 1242 

 

Personalistika 

V roce 2011 mělo TJ Turnov pět stálých pracovníků, během roku však došlo ke změnám: 

- Mgr. Filip Stárek, vedoucí 

- Ing. Jakub Oma, vedoucí sportcentra - po jeho odchodu  Hana Krausová 

- Hana Krausová, poté Jana Nalezencová - organizační pracovnice  

- Miloslava Jírů 

- Václav Jaroš, údržbář 

- Jana Suchardová, uklizečka 

Dále pro TJ pracovalo  28 pracovníků na dohodu o provedení práce nebo jednotlivé smlouvy. Nejvíce 

pracovníků zaměstnává hala (provoz sportcentra, dozor haly), dále zde jsou správci tělocvičny na 

Daliměřicích ( správce Jana Dlouhá) a chaty v Kořenově (správce Jaroslav Vaňouček). Na základě 

obchodních smluv pracovali účetní, masérky, údržba spinningu a provoz sportbaru. 

 

Bilance roku 2011 

Rok 2011 byl po stránce sportovních úspěchů jistě vynikající. Nejlepších výsledků dosáhli orientační běžci, a 

to v jednotlivcích i jako kolektiv: 

- Martin Baier - ME Rumunsko - 1. a 2. místo jednotlivci, 1. a 2. místo družstva 

- Michaela Gomzyk Omová - ME Rumunsko - 3x první místo jednotlivci, 2x 1. místo družstva 
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- Jakub Oma - ME Rumunsko - 1. a 2x2. místo jednotlivci, 1. a 2. místo družstva 

- zlatá medaile z MČR družstev dospělých v konkurenci 60 týmů 

- Kochová, Štičková, Pavlovcová - štafeta dorostenek a Rychlý, Zakouřil, Chloupek - štafeta dorostenců -  

   vítězové České ligy klubů 

Další mezinárodní úspěchy dobyli turnovští kickboxeři: 

- Jan Kazda - MS v Německu - 2. místo v kategorii do 91 kg 

- Petr Kazda - MS v Německu - 3. místo  kategorii do 80 kg, ME ve Vídni 2. místo do 80 kg 

Další naděje měl a turnovská TJ v kanoistice (Jan Miller - 4. místo na MČR), ve volejbalu ( medailové pozice 

v krajském přeboru), v malé kopané, basketbalu, musheringu... 

Po stránce hospodářské a finanční to nebyl rok růžový, problémy s příspěvky od ČSTV trvaly, takže skoro 

jediným donátorem bylo Města Turnov. Přesto se podařilo vylepšit tyto areály: 

- loděnice Turnov - vzhled areálu, venkovní úpravy 

- vybavení chaty v Kořenově 

- malé hřiště u sokolovny na Daliměřicích 

- zástěny pro volejbal 

Sportovní zařízení TJ Turnov 

1/ Sportovní hala  včetně sportcentra a sportbaru 

2/ Areál tělocvičny Daliměřice 

3/ Areál malé kopané - Daliměřice  

4/ Areál házené a kanoistiky 

5/ Areál volejbalu  

6/ Turistická chata Kořenov 

(Zdroj: Ročenka TJ Turnov 2011 a závěrečná zpráva TJ Turnov) 

 

► ATLETICKÝ KLUB SYNER TURNOV 

Prezident klubu: Jana Svobodová 

AC SYNER Turnov měl ke konci roku 2011 442 členů, z toho 299 do 18 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 2011 ( ze zprávy Petra Ježka): 

"Navázat na loňskou sezonu, která byla zřejmě nejúspěšnější v historii a v níž atleti z Turnova získali celkem 

22 medailí na domácích šampionátech, bylo velmi těžké. Přesto ani letos nevyšli naprázdno, o čemž svědčí 

deset individuálních medailí a slušná umístění všech družstev."  

Velmi důležité bylo zachování účasti družstva mužů v extralize, což se podařilo po třetím místě v baráži 

konané v polovině září v Třebíči.  V jednotlivcích se za sezonu nejlépe projevili mladí: Jaromír Mazgal, 

Barbora Jíšová,  Adam Sebastián Helcelet  i Lukáš Haloun.  

Medailová umístění Turnováků na Mistrovství České republiky: 

MČR v běhu na 10 km - silniční závod Běchovice - Praha: 25. září: v kategorii juniorek 2. Barbora 

Jíšová. 

http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/barbora-jisova-dobehla-druha-na-popularnich-bechovicich/?aktualitaId=11274
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/barbora-jisova-ziskala-stribro-na-sampionatu-do-22-let/?aktualitaId=10664
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MČR do 22 let: 10. a 11. září v Písku - 3 km překážek: 2. Barbora Jíšová. 

MČR žactva: 3. a 4. září Nové Město nad Metují - Hod diskem: 2. Josef Egrt, Hod kladivem: 3. Josef Egrt.  

MČR juniorstva a dorostu: 18. a 19. června v Ostravě - Vrh koulí a hod diskem: 2x 2. Jaromír Mazgal, 3 

km překážek: 2. Barbora Jíšová, 1500 m: 3. Kateřina Čermáková.  

Halové MČR žactva: 12. a 13. března v Jablonci n. N. - 60 m překážek: 1. Dominik Brož.  

Halové MČR juniorstva a dorostu: 27. a 28. února v Praze ve Stromovce - 1500 metrů: 1. Kateřina 

Čermáková.  

Rekapitulace výsledků družstev AC Syner Turnov: 

 

Muži A: 8. místo v extralize, záchrana po 3. místu v baráži. 

Muži B: 1. místo v krajském přeboru.  

Ženy: 3. místo v krajském přeboru. 

(Zdroj: Tisková zpráva 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 soutěži 

Ke konci roku 2011 měl klub 410 členů, z toho 170 členů do 18 let. 

Z činnosti v roce 2011: 

19. března - Samurajská katana v Turnově - 1. kolo 

8.května - Velká ceny Ohrady Praha v brännballu - družstvo TSC obsadilo 4. místo 

4. - 6. června - republikové finále žáků v brännballu, Jedovnice 

18.9. - Český pohár v judu, Brno - 2. místo Andrea Prokorátová 

25. září - mistrovství ČR v Nage no kata v Jihlavě: 1. místo - A. Prokorátová 

                                                                                 2. místo P. Hájková 

8. října - Přebory ČR starších žáků - zlatá medaile Petra Hájková 

12. listopadu - přebory ČR v Litoměřicích - přebornicí ČR v Judu se stala Andrea Prokorátová 

20. listopadu - Samurajská katana 2011 - turnovské družstvo zvítězilo 

3. prosince - účast na soutěži judistů Berounský medvěd - Lukáš Jansa 5. místo 

4. prosince - 26. ročník volejbalového turnaje Vánočka 2011 

20. prosince 2010 - Vánoční turnaj v judu , Semily 

http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/barbora-jisova-ziskala-stribro-na-sampionatu-do-22-let/?aktualitaId=10664
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/josef-egrt-ma-dve-medaile-z-sampionatu-zaku/?aktualitaId=10507
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/mladi-atleti-vezou-z-ostravskeho-sampionatu-ctyri-medaile/?aktualitaId=8085
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/foto-prekazkar-dominik-broz-potvrdil-roli-favorita/?aktualitaId=4424
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/dorostenka-cermakova-zlata-na-halovem-sampionatu-atletu/?aktualitaId=4019
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/atleti-turnova-zachranili-extraligu-v-barazi/?aktualitaId=10977
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V roce 2010 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v hale a dokoupeny nové stroje pro fitness. 

(Zdroj: internetové stránky a tisk, výroční zpráva nebyla dodána) 

 

► 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 31.12.2011 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.    

( Výroční zpráva nebyla dodána)                                                            

 

► FOTBALOVÝ KLUB TURNOV, KOŠKOVA UL. 828 

Předseda klubu: Ing. Jaroslav Knížek                                                                                      

Počet členů k 31.12.2011 byl 143, z toho 85 do 18 let                                                                                                                                                    

Družstva: 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 

škvárové hřiště. Fotbal patří v Turnově k nejstarším sportům - provozuje se od roku 1902. Největší úspěchy v 

historii 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 2011: 

V roce 2011 měl oddíl zařazeno v soutěžích všech 10 družstev, a to na následujících úrovních: 

– Muži A - Divize C 

– 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 2010/11 se družstvo mužů umístilo na osmé příčce: 

Muži - Divize C 

Pořadí Tým Body 

http://www.turnov.cz/org/kct.htm
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1 FK Kolín 73 

2 SK Převýšov 59 

3 FC Velim 57 

4 Jiskra Ústí nad Orlicí 49 

5 Dvůr Králové nad Labem 45 

6 Jiskra Mšeno 44 

7 FC Hradec Králové B  44 

8 FK Pěnčín - Turnov 41 

9 TJ Polepy  40 

10 FK Pardubice B  39 

11 Admira Praha  38 

12 Baumit Jablonec B 36 

13 1. FK Nová Paka 35 

14 FK Náchod 34 

15 Cidlina Nový Bydžov 23 

16 FK Turtnov  12 

 

S družstvy pracovalo 12 dobrovolných trenérů. 

(Zdroj: Internetové stránky a tisk, výroční zpráva nebyla dodána) 

 

► 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 2011 měl klub 304 členů, z toho: - 69 žáků 

                                                                           - 13 dorostenců 

                                                                           - 147 dospělých 

                                                                           - 75 " zralý věk" 

Činnost v roce 2011: 

Obnova značení patří k důležitým činnostem klubu. V roce 2011 bylo obnoveno značení v délce 113 km, 

osazeny 3 nové směrovníky, 39 nových směrovek a dalších 111 objednáno. Turnov měl v roce 2011 22 

aktivních značkařů. 

Nejvýznamnější akce, nominované na akci roku: 

- Přejezd Krušných hor na kole ( skupina Mejzrovi) 

- Setkání stávajících i minulých vedoucích a spolupracovníků pleskotského tábora (MiniTOM) 

- Pravidelná činnost členstva nejstaršího 

- Na kolech jako kdysi (Chromáci) 

Další akce: 

- sedmindenní zájezd do italské části Tyrolských Alp (starší členstvo) 
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- putovní tábor Rakousko - nejvyšší bod Hochiss 2299 m.n.m. 

- Holandsko na lodi a kolech  

- Pleskotská hra 

- Lázeňský trojúhelník aneb západočeské sopky  

- pro nejmenší tábor v Pleskotech - 53 účastníků! 

(Zdroj: výroční zpráva organizace) 

 

► JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, středisko 514.02 "Štika" Turnov 

Občanské sdružení, provozující zároveň psí útulek v Turnově 

Sídlo: Koňský trh 200,  Turnov  

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 2011 to byli: 

Vůdce střediska: Ing. Tomáš Hocke - Podkovák 

Zástupce vůdce střediska: Dita Veselá 

Volený člen rady - guvernér: Ing. Zdeněk Fišer - Moteyl 

Členská základna střediska 

Středisko mělo k 31.12.2011 297 členů, takže bylo třetí největší skautskou organizací v České republice. 

Středisko se skládalo ze 4 chlapeckých a 3 dívčích oddílů. V rámci střediska působil i Klubík, který byl 

součástí 33. Klubu OS (Kmene dospělých). 

Oddíly střediska a jejich vůdcové: 

1. chlapecký oddíl - Habokawy Jiří Šolc, Bc. Marek Fapšo 

                                        2. chlapecký oddíl - Standa      Stanislav Šéfr 

                                        3. chlapecký oddíl - Paviáni      Lukáš Tábořík 

                                        4. chlapecký oddíl - Pirát          Jan Verich 

                                        1. dívčí oddíl - Radka                Radka Staňková, Zdenka Rysová 

                                        2. dívčí oddíl - Panoženky         Tereza Mašková 

                                        3. dívčí oddíl - Chobotnice        Bc. Pavla Emmerlingová 

                                        33.OS (Kmen dospělých)          Tomáš Štechr - Alcor 

Materiální základna 

Od 90. let minulého století středisko využívá areál "Ostrov" v Turnově u řeky Jizery. Tyto pozemky dříve 

patřily 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      
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                           prostorem pro správce ve 2. podlaží 

Středisko vlastní inventář pro vybudování letního stanového tábora. Táborový inventář má nyní hodnotu přes 

500 tis. Kč a umožňuje provozování dvou samostatných táborů.   

Z 80. let je zde zachováno dopravní hřiště, které využívají základní a mateřské školy. Dále je zde prostor pro 

míčové hry. 

 

Z činnosti střediska za rok 2011: 

Letní stálé stanové tábory patří k nejnáročnějším akcím střediska. V roce 2011 skauti pobývali na tábořištích 

ve Skokovech, na Červené kazatelně na řeče Ploučnici a na Farské louce v Jizerských horách. V roce 2011 

skauti poprvé pořádali také příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 72 dětí z Turnovska. 

Velké akce roku 2011: 

- Den sesterství 

- hra Královská města - celodenní akce ke svátku sv. Jiří 

- Po stopách Vladimíra Krajiny - noční pochod  

- Vyzvědač pro starší - bojová hra na motivy souboje agentů Anglie a Francie 

- Vyzvědač pro mladší - bojová hra na motivy knížek Jaroslava Foglara 

- Oslavy 95. výročí skautingu v Turnově  na náměstí Českého ráje 

- Mikulášská taškařice 

- sportovní soutěže: Memoriál Tomáše Hübnera v Železném Brodě 

                                 Svojsíkův závod - celorepubliková akce, tentokrát v Mladé Boleslavi 

                                 Sportovní klání Libereckého kraje 

- kulturní a humanitární akce: Fotografická soutěž Conspectus 2011 

                                                Cesta za Golemem 

                                                Skautské velikonoční kuřátko 

                                                Kapka - humanitární akce Nadace pro transplantaci kostní dřeně 

                                                Dárky pro Dětský domov v Semilech 

                                                vystoupení dívčího pěveckého sboru na Valdštejně, v kapli na Bukovině, v  

                                                Turnově v rámci rozdávání Betlémského světýlka 

(Zdroj: výroční zpráva organizace) 

 

► TENISOVÝ KLUB, AREÁL V KOŠKOVĚ ULICI 825 

Předseda klubu: Martin Junek 

V roce 2011 měl klub 170 členů, z toho 34 členů do 18 let. Klub měl 6 družstev ( dospělí, starší žactvo, 

mladší žactvo, veteráni 1, 2 a 55+), které soutěžily v krajském 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 

Memoriál J. Melicha pro seniory. Majetkem klubu je tenisový areál s pěti antukovými kurty, dále odrazová 

tréninková zeď a dřevěná budova se šatnami, umývárnami, klubovnou a možností občerstvení.  

(Zdroj: internetové stránky, výroční zpráva nebyla dodána) 
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► TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OREL TURNOV, JIRÁSKOVA 126 

Starosta: Petr Mizera, jednatel: Vít Jůza 

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 2011 měla 

sloučená jednota celkem 54 členů, z toho 14 mladých do 18 let. 

 

TJ Orel Turnov měl v roce 2011 následující oddíly: 

1/  Šachy, 18 členů, z toho 7 mládež, vedoucí: Tomáš Brouček 

2/  Stolní tenis, 8 členů, vedoucí: Tomáš Brouček 

3/  Turistika a cyklistika, 5 členů,vedoucí: Jan Zikmund 

4/  Deskové stolní hry, 3 členové, vedoucí: Jan Zikmund 

5/  Děti ráje, celkem 15 členů, z toho 9 mládež 

6/  Senioři, 9 členů 

7/  Organizace Loukov, 15 členů 

Někteří jsou členy více oddílů. 

Sportovní události roku 2011: 

- oddíl stolního tenisu zvítězil na orelské kvalifikaci družstev a postoupil do celostátního kola 

- oddíl šachů uspořádal vlastní šachové turnaje a v součinnosti s TJ Zikuda šachy se účastnil celostátních  

   soutěží 

- atletické závody jednotlivců v Semilech 

- účast na soutěžích v běhu, cyklistice, stolním tenise, florbalu, kopané a vybíjené 

(Zdroj: Výroční zpráva organizace) 

 

► 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 

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 2011 měl klub 110 členů, z toho 18 do 18 let. 

Hlavní soutěží, kterou klub hrál, byl meziokresní přebor. V sezóně 2011/12 bylo konečné pořadí družstev 

Lomnické hokejové ligy následující: 

1. HC Čeští Letci 

2. Sokol Těpeře 

3. HC ZEOS Lomnice 

4. HC Black Rooks Syřenov 

5. Grey Grizzlies Hořice 

6. Sokol Rovensko A 

7. Kaspo 

8. Sklopísek Střeleč 
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9. HK Libštát 

10. BHK Turnov 

11. Sokol Roztoky 

12. Sokol Horní Branná 

13. HC Piráti 

14. Sokol Rovensko „B“ 

15. HC Železný Brod 

16. HC Jilemnice 

17. Devils Turnov 

18. HC Mírová 

19. HC TJ Benešov 

20. HC Semily 
  

(Zdroj: Internetové stránky BHK, výroční zpráva nebyla dodána) 

 
► KLUB LYŽAŘŮ TURNOV 

Předseda klubu: Mgr. Aleš Mikl 

Sídlo: Lyžařský areál Struhy 

Organizace měla ke konci roku 2011 293 členů, z toho 71 do 20 let. Klub se zabýval těmito činnostmi:  

- vytvářením podmínek a rozvojem lyžařského sportu na Turnovsku 

- vytvářením podmínek pro tréninkový proces a účast sportovců na soutěžích Svazu lyžařů ČR 

- pořádáním závodů ve všech disciplínách 

- 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 

- 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. 

Další činnost v roce 2011:  

- organizace mezinárodních závodů CILA CUP - 27. - 28.8. 

- provázkový vlek a školička pro děti 

(Zdroj: internetové stránky klubu, výroční zpráva nebyla dodána) 

 

► SKI CLUB 

Klub vlastní lyžařskou chatu v Hluboké v Podještědí, ke které patří dva vleky. Každoročně klub pořádá 

lyžařskou školu pro cca 120 dětí.  

K 31.12.2011 měl klub 80 členů. 

(Zdroj: z materiálů sportovní komise) 

 

► ŠACHOVÝ KLUB ZIKUDA TURNOV 
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Šachový klub již několik let patřil k turnovským oddílům, které bojují v nejvyšších republikových soutěžích a 

dosahují trvale významných úspěchů. Celkem měl klub 36 členů, z toho 4 do 18 let. Činnost klubu je 

rozdělena do čtyř družstev: 

–  A družstvo v roce 2011 získalo v extralize ČR 8. místo 

– B družstvo hrálo ve sledovaném roce II. ligu, v níž v tomto roce obsadilo  3. místo, tedy si od loňska 

polepšilo 

– C družstvo vyhrálo krajskou soutěž a postoupilo do II. ligy 

– D družstvo tvoří převážně mládež a hrálo pod vedením Jany Ježkové a Tomáše Broučka v rámci 

kroužku ve Žluté ponorce 

Na mistrovství ČR v Pardubicích startovalo 112 družstev, družstvo A z Turnova vybojovalo 2. místo, družstvo 

B bylo šesté. 

Na MČR v bleskovém šachu se P. Neuman umístil na 5. příčce. 

(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 31.12.2011 měl pět řádných členů a zároveň 

soutěžících v následujících kategoriích: 

- Ing. Jaroslav Zahrádka - kategorie A muži, zároveň trenér 

- Petr Doul - kategorie A muži 

- Lukáš Zahrádka - kategorie A muži 

- Radek Pprokop - 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 2011 se členové klubu kvalifikovali na následující závody: 

1/ Kvalifikační závody Českého střeleckého svazu Český pohár (1. - 4. kolo)  

2/ Mistrovství České republiky 2011 

3/ Velká cena Armády České republiky v Hradci Králové 

4/ Memoriál Bednaříka v Brně Soběšicích - mezinárodní 

(Zdroj: výroční zpráva organizace) 

 

► Dále byli 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 A FIRMY, 

PODNIKATELSKÁ SFÉRA 

V ROCE 2011 
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Kalendárium 

 

► 21. března přivítalo družstvo umělecké výroby Granát  vzácnou návštěvu. Byla jí Miroslava Němcová, 

předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR. Doprovodem jí byly další tři sympatické dámy - K. Dostálová, L. 

Říhová a E. Klepalová. Paní předsedkyně Němcová si po srdečném uvítání prohlédla dílny a vyjádřila obdiv 

k manuální zručnosti a trpělivosti zlatníků a brusičů. Návštěva byla završena prohlídkou galerie Granát. 

 

16. dubna byla v indické Bombaji otevřena galerie českého umění a skla. Mezi 16 vystavujícími firmami 

byla i Preciosa, která zde představila elegantní lustry, křišťálové figurky, luxusní bižuterii a umělecké sklo. 

 

► Ke kapitole o podnikání patří jistě i zpráva o farmářských trzích, které v dubnu zastupitelstvo na 

podnět pana Hudce (ČSSD) těsnou většinou hlasů odsunulo z náměstí Českého ráje. Původně se 

mělo obchodovat v prostoru parkoviště u autobusového nádraží. Nakonec byla trhovcům  nabídnuta plocha 

parkoviště v Sobotecké ulici, která je přece jen víc "při ruce" než autobusové nádraží mezi mosty. Páteční 

prodej zde začal fungovat od 18. května. Více se dočtete v kapitole I. Průvodce rokem 2011. 

 

► V pátek 30. září slavila Šroubárna Turnov 60 let od vzniku firmy, a to dnem otevřených dveří.  Historie 

tradičního výrobce spojovacího materiálu se začala psát v září 1951. Po 60 letech zaměstnávala Šroubárna 

Turnov 174 pracovníků a úspěšně se zotavovala z dozvuků hospodářské krize, která způsobila např. růst 

cen oceli. V posledních letech prošla firma modernizací technologií v celkové hodnotě cca 400 miliónů 

korun, a to zejména: 

- postupové lisy pro tváření složitých dílců 

- průběžné kalící linky pro tepelné zpracování a cementaci dílů 

- bubnové galvanické linky zinek - chromát a zinek - nikl 

- automatická balící linka 

 

► 15. listopadu bylo vyhodnoceno krajské kolo soutěže pro začínající podnikatele Rozjezdy, v němž 

zvítězili Štěpán Malý a Adam Pelc z Turnova. Jejich firma se nachází v Sobotecké ulici a nese název 

Restardskateboarding. Jak název napovídá, hlavním programem firmy je výroba prken pro skateboarding, a 

to v tuzemských materiálů. Pánové dokázali vykrýt díru na trhu v České republice, kdy byly k dostání pouze 

výrobky z Číny, dovážené většinou na zakázku. Výrobky firmy jsou poctivou ruční prací, navíc oba majitelé 

se tímto sportem zabývají a mají tedy přehled o požadavcích uživatelů. Konstrukce jejich výrobků je 

vyztužená kompozitními materiály, takže je odolnější proti poškození. Firma Restartskateboarding postoupila 

do celostátního kola soutěže Rozjezdy 2011. 

 

► V sobotu 26. listopadu se ve Státní opeře Praha uskutečnilo vyhlášení vítězů ankety Zlatý slavík 

Mattoni 2011. Ceny jako obvykle vyrábělo turnovské družstvo Granát. Byly to předměty  pro vítěze 

kategorií Absolutní slavík, Objev roku a Cenu Rádia Impuls - nové ceny podle moderních uměleckých 

návrhů. Dosavadní skleněné koule Absolutního slavíka a Objevu roku nahradily motivy zlaté ladičky osazené 
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českými granáty. Cena Rádia Impuls je inspirována retromikrofonem z přelomu 20. - 30. let. Autory cen jsou 

designéři Karel Merta a Milan Hejral. 

 

Ostatní důležité organizace  

působící v roce 2011 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 2011 měla společnost celkem 44 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,-   

2011 43 880.000,- 1 121 389,-     1 034 669,-   

  

Činnost v roce 2011: 

Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro MÚ Turnov v základní smlouvě ve výši 9.886..000,- 

Kč, ve smlouvě na likvidaci odpadů ve výši 10.9724.000,- Kč. Celkem práce pro Město Turnov v obou 

smlouvách činila 20.590.000,- Kč bez DPH. Ostatní příjmy ve výši 23.290.000,- Kč byly naplňovány od 

ostatních subjektů ve městě a okolí, případně na základě samostatných objednávek od jednotlivých odborů 
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MÚ. Jednalo se především o tyto příjmy: 

- za svoz komunálního odpadu (mimo smlouvy s městem) ve výši 4.755.000,- Kč 

- recyklace stavebních odpadů a využití překladiště odpadů na Vesecku ve výši 2.950.000,- Kč 

- opravy komunikací a povrchů chodníků pro VHS - 2.130.000,- Kč  

- vybudování veřejného osvětlení pro dopravní terminál, firma STRABAG - 1.223.000,- Kč  

- vybudování veřejného osvětlení v ul. Zborovská, K+N Pardubice - 478.000,- Kč 

- opravy komunikací a likvidace odpadů, EUROVIA - 269.000,- Kč 

- povrchy chodníků v ul. Švermova, ELTRANS Liberec  - 94.000,- Kč 

- oprava překopů na komunikacích. VAK Turnov - 283.000,- Kč 

- vybudování osvětlení v Dolánkách - 365.000,- Kč 

- opravy a úklid komunikací, Obec Karlovice - 97.000,- Kč 

- opravy a úklid komunikací, Obec Příšovice - 76.000,- 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 2011: 

Nákupy: 

* Vozidlo na údržbu komunikací MAGMA ALFICAR............................  1.389.330,- Kč 

* Velkoobjemové kontejnery na odpad, 2 kusy.....................................    147.042,- Kč  

* Plakátovací tabule .............................................................................    174.839,- Kč 

Celkem ................................................................................................. 1.711.211,- Kč 

Úbytky: 

* PC síť - likvidace .................................................................................    76.336,- Kč 

* Klimatizační jednotka - likvidace .........................................................     50.507,- Kč 

* Drobný majetek (nádoby na odpady, nábytek)....................................   155.945,- Kč 

Celkem ..................................................................................................   282.788,- 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 ulice Markova, 28. října, Studentská, Komenského, Pekařova, Zahradní, 

Dělnická, Pelešany, Mašov a průmyslová zóna Vesecko, především ve spolupráci s firmou KOMBIT. 

Celkový finanční rozsah prací na komunikacích činil 6.281.000,- Kč, výnos střediska byl 8.342.000,- Kč. Při 

realizaci prací na komunikacích bylo zpracováno 765 tun živičné směsi a 550 tun asfaltového recyklátu. 

 

ODPADY 

Toto středisko zajišťovalo svoz komunálního odpadu v Turnově, Jenišovicích, Ohrazenicích a Rakousích.  

Celkem se v roce 2011 jednalo o 282 ks nádob 1100 l , 272 nádob 240 l, 3.708 nádob 110 l a 3000 ks 
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odpadových pytlů. Jak je vidět, klesá užití velkých nádob a zvyšuje se počet menších. Za uvedené období 

bylo svezeno celkem 5.919 tun komunálních odpadů a objemných odpadů. Dále TST zajišťovalo dopravu 

odpadu velkokapacitními kontejnery v počtu 50 ks, provoz sběrného dvora, překladiště komunálních odpadů 

a zpracování stavebních odpadů v prostoru Vesecka. Na recyklačním závodě ve Vesecku bylo za sledované 

období likvidováno 3.598 tun stavebních sutí a živic, což je skoro o 1.000 tun  méně 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 64 separačních stanovišť (o dvě více než loni, stejně jako v roce 2009), kde bylo ve 

sledovaném roce rozmístěno celkem 408 nádob, u ostatních subjektů je rozmístěno dalších 42 ks nádob, 

celkem tedy svoz 472 ks separačních nádob ( o 45 více než loni). Za sledované období bylo vyseparováno 

celkem 948 tun druhotných surovin, tedy o 16 tun více než v loňském roce. Pokračoval svoz bioodpadu,  

celkem bylo  v roce 2011 sváženo 375 nádob (o 103 více než v předcházejícím roce). 

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 16.330 občanů, což je zhruba o tisíc návštěv více 

než v roce 2010. Finanční náklady na provoz  sběrného dvora se pohybují v posledních letech kolem 1 

miliónu korun, za rok 2011 to bylo 1.029 tis. korun. 

Celkové finanční výnosy střediska činily 22 840.000,- Kč 

 

VEŘEJNÉ  OSVĚTLENÍ 

Na tomto středisku zajišťovaly TST provoz stávajícího VO po městě, celkem provozovaly 2.130 světelných 

zdrojů, zvýšení činilo nebývalých 191 světelných zdrojů. V roce 2011 bylo pořízeno osvětlení dopravního 

terminálu, zrekonstruováno a rozšířeno v ulici Zborovská, v Dolánkách a Pelešanech. Montážní plošina byla 

dále využívána při jiných pracích dle požadavků (např,. adventní osvětlení). 

Celkové finanční výnosy střediska činily 3.979.000,- 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 756 tun soli a 248 tun 

inertního materiálu, což je výrazně méně než v předchozím roce. Mytí chodníků bylo rovněž provedeno 

pouze v centru města a ostatní komunikace a chodníky se v tomto roce nemyly. Ruční úklid byl prováděn ve 

špatně přístupných místech, tuto činnost vykonávali dva pracovníci, další pracovník zajišťoval údržbu parku 

na Šetřilovsku. V rámci čištění komunikací pro další subjekty vykonávali pracovníci TST úklid pro okolní obce 

- Ohrazenice, Kacanovy, Karlovice, Všeň a Bílá. Dále TST provádělo úklid areálů pro místní firmy - Kamax, 

Saint Gobain, Preciosa, Sklostroj a Šroubárny, zimní údržbu také pro KCT, Bus Line a Panochovu 

nemocnici. 

Celkové finanční výnosy střediska činily 5.790.000,- Kč.  

 

HŘBITOVY 
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Společnost na tomto středisku zajišťovala údržbu sedmi hřbitovů v katastru města. Ke konci roku 2011 to 

bylo celkem na všech hřbitovech celkem 3.285 hrobů, z toho 2.819 platících a  466 hrobů neplacených či 

opuštěných. Dále společnost provozovala kolumbárium na hlavním hřbitově na Mariánském náměstí, kde 

bylo ve sledovaném období k využití již 96 míst. 

Celkové finanční výnosy střediska činily 1.869.000,- Kč  

 

OSTATNÍ ČINNOSTI 

Výlep plakátů byl v roce 2011 rozšířen a čítal 20 ploch ve městě + 12 v okrajových částech. Celkové výnosy 

z výlepu plakátů činily 347.000,- Kč 

Veřejné záchodky provozovala společnost ve Skálově ulici, na autobusovém nádraží a an Mariánském 

hřbitově. Celkové výnosy činily 710.000,- 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 

seminářů 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. Petr Soudský 

Zřizovatelem a jediným vlastníkem společnosti je Město Turnov, zastoupené PhDr. Hanou Maierovou, 

starostkou města 

Činnost v roce 2011: 

1/ Provoz prádelny 

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 zimní sezónou v rekreačních zařízeních.  V roce 2011 bylo vypráno 401 tun prádla, což je o 10 

tun méně než v loňském roce. Denní produkce se tedy pohybovala kolem 1,5 tuny prádla. 

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 zdravot- 
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nické školy a domova důchodců Pohoda. V roce 2011 byla výroba následující:  

-  hrubá výroba tepla ............................... 23.889 GJ (gigajoulů) 

-  vlastní spotřeba při výrobě tepla...........      876 GJ 

-  dodávky vlastní .....................................  4.720 GJ 

-  dodávky cizím subjektům ......................17.854 GJ 

Zvýšení ceny plynu mělo za následek zvýšení ceny vyrobeného tepla cca o 30%. 

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 2011 bylo vyrobeno: 

- hrubá výroba elektřiny ......................... 708.116 kW 

- vlastní spotřeba při výrobě elektřiny ...         267 kW 

- dodávky vlastní ...................................  140.342 kW 

- dodávky cizím subjektům ....................  563.987 kW 

- ztráty a bilanční rozdíly .......................      3.520 kW 

3/ Ostatní podnikatelské aktivity 

NEMPRA, spol. s r.o., zprostředkovává další služby v oblasti údržby areálových ploch (sekání trávníku, úklid 

sněhu, přeprava stravy...). 

Hospodaření: 

Hospodářský výsledek za rok 2011 byl záporný, zejména vlivem růstu cen plynu a dalších vstupů, a  činil 

425.378,12 - Kč ztráty. 

(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. 2011 mělo sdružení 22 členů: 

a) města: Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami 

b) obce: Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Vyskeř, Kacanovy, Troskovice, Olešnice, Malá Skála, Líšný, Loučky, 

Ktová, Tatobity, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna, Benecko. 

Provozování vodohospodářského majetku pro VHS Turnov i v roce 2011 smluvně zajišťovaly Severočeské 

vodovody a kanalizace, provoz Turnov, které zvítězily ve výběrovém řízení. Rozvoj vodohospodářské 

infrastruktury zajišťovalo VHS Turnov po dohodě s provozovatelem a členskými obcemi ve vlastní režii.  

VHS Turnov je v zastoupení všech členských obcí řízeno Radou sdružení (k 31.12.2011 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 
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 Ing. Tomáš Sláma – Turnov 

 PhDr. Hana Maierová – Turnov 

          Ing. Petr Bydžovský   – 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, od listopadu nahrazen In. Marcelou Volšičkovou 

 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 

Zdeňka Nejedlá - Rovensko pod Troskami 

Lenka Malá - Tatobity 

Mgr. Zdeněk Mrkvička - Žernov 

Marie Drašnarová - Ktová 

Dalibor Lampa - Benešov u Semil 

Miroslav Strnad - Chuchelna 

Ing. Jaroslav Mejsnar - Benecko
  

 Dozorčí rada VHS Turnov  

          Stanislav Klápště (předseda DR) - Semily  

          Ing. Miroslav Jína –   Rokytnice nad Jizerou 

 Ing. Jaromír Pekař – Turnov 

 Ing. Jana Čechová – Jilemnice 

 Ing. Jaroslav Braun – Lomnice nad Popelkou 

Personalistika: 

V roce 2011 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 
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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) 

 

Ceny a vody 2011: 

Cena vodného a stočného platná v roce 2011 byla opět vyšší oproti předcházejícímu roku. Po loňském 

zdražení cca o 10% (o 6,56 Kč za kubík), to bylo navýšení o 2,22 Kč: 

-  vodné .............................   40,41  Kč/m
3 

-  stočné ............................   31,58  Kč/m
3  

                                                                              ___________________ 

Celkem..............................    71,99  Kč/m
3   

 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 
2011 40,41 31,58 71,99 2,22 3,18 

--------- 
V roce 2011 bylo odebráno 2.139 tisíc m

3 
pitné vody a 2.318 tisíc m

3
  ostatní vody. Celkové tržby 

provozovatele za vodu činily 140.658 tisíc korun bez DPH. 

 

Investice a opravy realizované v roce 2011: 

1/ Čistá Jizera: 

Úkolem číslo jedna pro VHS Turnov bylo v roce 2011 dokončení akce Čistá Jizera, včasnost a kvalita 

provedení na jednotlivých úsecích, co nejmenší zásahy do dopravy a životních podmínek obyvatel, plnění 

všech smluv a podmínek dotací. Jednou větou vyjádřeno, ale jednalo se velký rozsah organizační, finanční i 

fyzické práce. Ukončení projektu Čistá Jizera bylo smluvně nastaveno na 30.9.2011, celkové  náklady 

projektu představují částku cca 996 mil. Kč, v roce 2011 bylo celkově proinvestováno 232 mil. Kč. 

O akci Čistá Jizera je podrobně psáno v kapitole I. Průvodce rokem 2011. 

2/ Ostatní opravy a investice v roce 2010: 

- Turnov - přeložka vod. řadu na Károvsku (4 mil. Kč), oprava kanalizace v Nádražní ulici (4,2 mil. Kč), 

oprava vodovodu Hruštice (2,1) mil. Kč) a Vrchhůra (3,4 mil. Kč), vodovod k bytové zóně Hruštice (1 

mil. Kč), rozvod v Durychově (1,1 mil. Kč) a další 
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- Jilemnice - rekonstrukce vodovodu v Hrabačově (9,2 mil. Kč), dostavba kanalizace a další 

- Rokytnice nad Jizerou - stavba vodovodu Huťský potok (4,14 mil. Kč), opravy a drobné investice 

- Lomnice nad Popelkou - vodovod Karlov (4 mil. Kč), vodovody malých profilů 

- Semily - stavba vodovodů Letná a Slap (3,9 mil. Kč), kanalizace Třídomí 

- Rovensko pod Troskami - projektová dokumentace odkanalizování 

- Malá Skála - stavba vodovodu Filka (6,9 mil. Kč) 

- Benecko – rekonstrukce a dostavka kanalizace (11,7 mil. Kč), oprava vodovodu Štěpanice 

- Benešov u Semil - rekonstrukce vodovodu (4,8 mil. Kč) 

- Ohrazenice – dostavba kanalizace (650 tis. Kč) 

- Tatobity – dostavba vodovodu (1,3 mil. Kč) 

(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 

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, zámečnictví a 

poradenství v oblasti energetiky  

Personalistika, orgány společnosti: 

Společnost zaměstnávala v roce 2011 17 pracovníků, z toho 11 dělníků a 6 THP včetně tří řídících 

pracovníků. Společnost měla čtyři organizační útvary: útvar EKONOMICKÝ + PERSONALISTIKA, ÚTVAR 

VÝROBNĚ TECHNICKÝ, ÚTVAR SERVISU A OBCHODNÍ úsek. 

Dozorčí rada:  Ing. Jaromír Pekař, předseda, Vratislav Hartig, Roman Korolevyč, Ing. Miroslav Šmiraus, 

Jindřich Zeman 

Valnou hromadu vykonává rRda města Turnova. 

Činnost v období 2010 - 2011: 

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 (o 72 méně než v předchozím 

roce), školská zařízení, objekty zdravotní a sociální péče, administrativní prostory, městské kino a 
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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 2,5 mil. kubíků zemního plynu, tedy o 14% méně než v 

předcházejícím období. Z výtopen je tepelná energie rozváděna trubními teplovodními rozvody v celkové 

délce 7, 2 kilometru. Společnost zajišťuje také vytápění Domu s pečovatelskou službou v Bělé. 

V teplárně Výšinka I. byla provozována také kogenerační jednotka vyrábějící mimo tepelnou energii i 

elektrický proud. Prodej ČEZu činil v daném období 1,7 miliónu kilowatthodin. 

Následující tabulka poskytuje porovnání prodeje a zároveň teplot jednotlivých let, resp. topných sezón: 

 

Rok 1999/200
0 

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

GJ 94345 89863 91095 94237 89862 87625 84965 60166 71354 63042 

 

Pro zajímavost uvádíme tabulku průměrných venkovních teplot ve stupních Celsia za minulých 10 let, a to 

roční průměr celkem a průměr v topné sezóně (září až květen): 

Rok Prodej v GJ Roční průměr teplot Průměr teplot topné 
sezóny 

2001/02 91905 10,05 6,73 

2002/03 94237 8,95 5,13 

2003/04 89862 8,81 5,43 

2004/05 87625 9,38 6,33 

2005/06 84965 10,18 6,65 

2006/07 60166 12,49 9,79 

2007/08 71354 10,55 7,37 

2008/09 63042 10,18 6,8 

2009/10 62739 10,07 5,96 

2010/11 59015 9,82 5,8 

 

( 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 km
2
, 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: 
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- 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  

 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 2011 byla stanovena na 71,99 Kč za metr krychlový, což činí opět jednu z nejvyšších 

hodnot v rámci České republiky.  

(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 

publikovaným ve Sbírce zákonů dne 5. prosince 2002. Plán péče byl schválený v roce 2004, platný do roku 

2013, je k dispozici mj. na internetových stránkách, zonace CHKO byla schválena vyhláškou č. 488/2004 

Sb., platná je od 1. 1. 2005. 

Na území CHKO Český ráj se nacházejí tato maloplošná zvláště chráněná území: 

 národní přírodní památky – 2 o 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 

dubech a Vústra 
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 přírodní rezervace – 11 o celkové rozloze 1.610,77 ha, a to Apolena, Bažantník, Bučiny u Rakous, 

Hruboskalsko, 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 

Sedmihorkách, 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, 

dokumentaci a šetření v ochraně přírody, strážní, informační a kulturně výchovnou činnost. 

(Výroční zpráva organizace nebyla dodána) 

 

Turnovské firmy v roce 2011 

 

Vzhledem k malé ochotě či zaneprázdněnosti firem podat aktuální zprávu je tato kapitola přepracována tak, 

aby pokud možno poskytovala budoucímu čtenáři důležité informace, byť spíše heslovité. 

 

► AGBA, s.r.o.,  Vesecko 488 

Majitelé: Milan Pozdníček, Jan Holas 

Obor činnosti: autodoplňky 

Výrobky: autolékárníčky, autokosmetika, výstražné trojúhelníky, autokoberce, tažná lana 

Počet zaměstnanců: 130 

 

► BELDA A SPOL., S.R.O., Nádražní 1073 

Jednatel: Jiří Belda 

Obor činnosti: šperkařství 

Výrobky:  zlaté a stříbrné designové šperky, šperky z titanu, oceli, umělých hmot 

 

► CRYTUR, s.r.o., Palackého 175 

Jednatel: dr. Jindřich Houžvička, MBA 

Obor činnosti: optika 

Výrobky: Optická vlákna, optické vodiče, kabely a tyče s optickými vlákny, výroba jiskřících doplňků,  

                zobrazovací systémy, optické monokrystaly, optika pro UV 

Počet zaměstnanců: 35 

 

► DIAS TURNOV, s.r.o., Přepeřská 1302 

Ředitel: Ing. Zdeněk Romany 

Obor činnosti: brusné nástroje a ložiskové kameny 

Výrobky:  diamantové nástroje, kotouče s kovovou i pryskyřičnou vazbou, technické a ložiskové kameny,   
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                kovoobrábění 

Počet zaměstnanců: 50 

 

► DIOPTRA, a.s. Turnov, Sobotecká 1660 

Ředitel: Ing. Zdeněk Romany 

Obor činnosti: optika 

Výrobky:  lupy (ruční, stojanové, speciální, brýlové čočky, optické přístroje, adaptéry, hranoly, dalekohledy,  

                svítidla, speciální optické výrobky a služby  

 

► DUVEMARO, s.r.o., Vesecká 485 

Jednatel: Zdeněk Vegner 

Obor činnosti: Kovové stavební prvky, spojovací materiál 

Výrobky:  klempířské prvky, plechy, střešní krytiny, doplňkové střešní prvky, fólie, izolace, hřebíky, nýty, krycí    

                kloboučky, nářadí 

Počet zaměstnanců: 40  

 

► FORMPLAST, s.r.o., Na Osadě 279 

Jednatel: Jindřich Svoboda 

Obor činnosti: nástrojárna, výroba forem 

Výrobky: výroba a úpravy forem, obrábění a úpravy povrchu, vstřikování plastů, podhledová svítidla,  

               plastové nápisy, lžičky, autodoplňky 

 

► GRANÁT, družstvo umělecké výroby, Výšinka 1409 

Předseda družstva: Ing. Miloslav Šorejs 

Obor činnosti: šperky, šperkové kameny, upomínkové předměty, těžba českých granátů 

Výrobky: největší výrobce granátových šperků, fazonové šperky, broušení šperkových kamenů 

Počet zaměstnanců: 300 

 

► GRUPO ANTOLIN TURNOV, s.r.o., Průmyslová 3000 

Ředitel závodu: Ing. Pavel Zikmund 

Obor činnosti: komponenty pro automobilový průmysl 

Výrobky:  dveřní, stropní a další interiérové systémy, především tvrdé trimové díly, inserty a dveřní výplně,  

                sloupky, kryty zavazadlového prostoru 

Počet zaměstnanců: 500 

 

► HELIOS Bau, spol. s r.o. - Daliměřice 480, Průmyslová zóna Vesecko, Turnov 

Jednatel: Miroslav Hochman, ředitel provozovny: Michal Suchý 

Obor činnosti: plastová a hliníková okna 

Výrobky: plastová a hliníková okna, dveře, prosklené fasády, zimní zahrady 
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Počet zaměstnanců: 60 

► ING. HENRY KYNCL - KOMERČNÍ SLÉVÁRNA ŠEDÉ A TVÁRNÉ LITINY TURNOV, Přepeře 326 

Prezident: Ing. Henry Kyncl, ředitel: Ing. Pavel Světlík 

Obor činnosti: strojírenství 

Výrobky:  odlitky sklářských forem, odlitky z šedé a tvárné litiny pro výrobu obalového skla, řídící systémy  

               a pohony, hydraulické lisy 

Počet zaměstnanců: 100 

►JOSEF DRAHOŇOVSKÝ - STUDIO ŠPERK, s.r.o. 

Jednatel: Josef Drahoňovský  

Obor činnosti: šperkařství 

Výrobky:  zlaté a stříbrné šperky s pravými kameny, zejména s českými granáty 

Počet zaměstnanců: 25 

► JOSEF PLÁTEK, s.r.o - PILA, OBCHOD DŘEVEM, Koňský trh 205 

Jednatel: František Procházka 

Obor činnosti: dřevovýroba 

Výrobky: veškerý sortiment pily a dřevovýroby - konstrukční řezivo, latě, palubky, lišty, truhlářské řezivo,  

               impregnace dřeva  

  

► JUTA, A.S., závod 08 Turnov, Palackého 457 

Ředitel závodu: Ing. Zdeněk Janata 

Obor činnosti: textilní průmysl 

Výrobky: netkané textilie, geotextilie a sítě, přírodní izolace 

Počet zaměstnanců: 90 

► KAMAX, s.r.o., Nudvojovická 1474 

Jednatel: Ing. Vladimír Košíček 

Obor činnosti: spojovací materiál pro automobilový průmysl 

Výrobky: vysoko-pevnostní šrouby pro automobilový průmysl, tváření za studena, tepelné zpracování a  

               třískové obrábění.  

Počet zaměstnanců: 400  

 

► KAŠÍR, s.r.o., Daliměřice 480 

Jednatelé: Miroslav Kořínek, Tomáš Pažout 

Obor činnosti: plasty pro stavební průmysl 

Výrobky: laminování (kašírování) kovových a plastových povrchů pro stavební průmysl, parapety, lišty,  

               lamely  

 

► MONSTRANZ, s.r.o., Mašov 141 
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Jednatel: Milan Zdeněk 

Obor činnosti: výroba z barevných kovů, restaurování 

Výrobky: stříbrnické umělecké předměty, restaurování, kopie a repliky těchto předmětů 

 

► NEUMATIC, s.r.o., Bělá 116 

Jednatel: Vratislav Vrbata 

Obor činnosti: elektrické a elektronické součástky 

Výrobky: elektrické a elektronické součástky, kabelové svazky, kabely 

 

► ONTEX CZ, s.r.o., Vesecko 491 

Jednatel: Ing. Jiří Lukeš 

Obor činnosti: hygienické potřeby 

Výrobky: široký sortiment značky Helen Harper - anatomické, ultratenké a slipové vložky a hygienické 

tampóny, dětské plenky a vlhčené ubrousky, přebalovací podložky, prsní tampony, papírové kapesníčky, 

odličovací tampóny, vatové tyčinky a intimní ubrousky 

Počet zaměstnanců: 500 

► PANTA SKALA, s.r.o. a SKLENĚNÉ KAMENY, s.r.o., Nádražní 1485  

Jednatel: Pavel Drobník 

Obor činnosti: Bižuterie 

Výrobky: bižuterní kameny, nažehlovací kameny, našívací kameny, kotlíkové řetězy, šatonové komponenty,  

               perle 

Počet zaměstnanců: 100 (všechny provozovny) 

 

► POLPUR, s.r.o., Kudrnáčova 1287 

Jednatelé: Ing. Pavel Brustman, Bc. Ondřej Brustman 

Obor činnosti: brousící nástroje 

Výrobka lešticích, lapovacích a brousicích nástrojů, používaných především ve sklářském, bižuterním a  

strojírenském průmyslu  

 

► POLYGRAF, s.r.o., Modřišice 156 

Jednatel: Daniel Vomáčka 

Obor činnosti: tiskárna 

Výrobky: plnobarevný tisk, různé formáty, knihařské zpracování vazba 

Počet zaměstnanců: 20 

 

► PRECIOSA, a.s., Turnov 

Jednatel: Ing. Aleš Urbánek 

Obor činnosti: bižuterie 

Výrobky:  strojně broušené kameny, pokovování (v Turnově) 
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► RESIM, S.R.O., NÁDRAŽNÍ 1062 

Jednatelé: Ing. Marek Špika, Josef Vlk 

Obor činnosti: průmyslová automatizace 

Výrobky:  řízení linek pro výrobu obalového skla, elektronické odstávky, řízení dávkovačů skloviny,  

                paletizace a doprava, monitoring výroby, manipulační a kamerové systémy atd.  

 

► SAINT GOBAIN ADVANCED CERAMICS, S.R.O., PŘEPEŘSKÁ 1302 

Ředitel: Ing. Karel Eiseld 

Obor činnosti: keramika 

Výrobky: břitové destičky z řezné keramiky, keramické tvářecí nástroje, keramické poziční kolíky, keramické  

               filtry, přesné obrábění  

Počet zaměstnanců: 300 

 

► SEKOPROJEKT - LAPOLY - Ing. Vítězslav Sekanina Turnov, Sv. Čecha 1271 

Majitel: Ing. Vítězslav Sekanina 

Obor činnosti: výroba z plastů, čištění vody 

Výrobky: Odlučovače lehkých kapalin - SOL, GSOL,lapáky tuků - OTP - odlučovače tuku a oleje, vodoměrné  

               šachty, nádrže, jímky, filtrační náplně, ekoslužby 

 

 

► SFS INTEC, s.r.o., Vesecko 500 

Jednatel: Ing. Jiří Velechovský 

Obor činnosti: stavebnictví 

Výrobky: systémy upevnění pro opláštění staveb, systémy upevnění pro ploché střechy, 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: 100 (turnovská provozovna) 

► SKLOSTROJ, s.r.o., Přepeřská 210 

Jednatelé: Ladislav Bursa, Ing. Martin Gold 

Obor činnosti: strojírenství 

Výrobky:  vybavení skláren, sklářské linky, stroje a sklářské formy pro výrobu obalového skla, řídící systémy  

               a pohony, hydraulické lisy 

Počet zaměstnanců: 250 

 

► ŠROUBÁRNA TURNOV, a.s., Bezručova 788  

Ředitel: Mgr. Miloš Kovařík 

Obor činnosti: spojovací materiál 

Výrobky: šrouby, podložky, soustružené díly, povrchové úpravy kovů, tepelné zpracování kovů 

Počet zaměstnanců: 180 
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► TREVOS, a.s., Mašov 34  

Předseda: Milan Ron 

Obor činnosti: svítidla 

Výrobky: plastová a kovová svítidla, podhledová svítidla, nouzová a orientační svítidla, záložní bateriové  

               zdroje 

Počet zaměstnanců: 180 

 

► TRIMA, s.r.o., Nudvojovická 1681 

Ředitel: Mathias Muller 

Obor činnosti: strojírenský a sklářský průmysl 

Výrobky: vývoj a konstrukce strojů na výrobu skleněného vlákna 

 

► UNIPRESS, s.r.o., Svobodova 1431 

Jednatel: Ing. Antonín Svoboda 

Obor činnosti: tiskárna 

Výrobky: ofsetový tisk, ražby, hologramy, slepotisky, neobvyklé formáty, knihařské zpracování a kartonáž 

Počet zaměstnanců:                               

 

► VYVA PLAST, s.r.o., Sobotecká ul. 836 

Jednatelé: Ing. Ivo Lednej, Ing. Jaroslav Šáral, Jiří Karásek 

Obor činnosti: lisování plastů, výroba plastových polotovarů 

Výrobky: zahrádkářské potřeby, kryty strojů a nástrojů, plastové díly pro dopravní prostředky, plastové  

               proložky, obaly, plastové profily, prvky pro ochranu kabelů a inženýrských sítí, reklamní předměty  

Počet zaměstnanců:  

 

(Zdroj: Obchodní rejstřík, internetové stránky firem, Úřad práce) 
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TROCHA STATISTIKY Z TURNOVSKÝCH ŽIVNOSTÍ V ROCE 2011 

 

Je potěšující, že se v roce 2011 neklesl počet podnikatelů, naopak - jejich počet se oproti roku 2010  zvýšil  o  

132  na  6 956, počet živností  se  zvýšil o 375  na 9 742 ! 

Počet zrušených živnostenských oprávnění na vlastní žádost se oproti roku 2010 zvýšil  o 18 na 132, o 

přerušení živností požádalo o  76 podnikatelů méně, tj. 864 a o obnovení živností požádalo o 43 podnikatelů 

více než v roce 2010, tj. 268. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u živnosti volné o 175, dále o 81 u živnosti 

řemeslné, 110 u vázané a  9 u koncesované.  

Srovnávací tabulka za posledních 5 let: 

 

Počet podnikatelů Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

Celkem podnikatelů 6323 6461 6632 6824 6956 

Celkem živností 11612 8676 8969 9367 9742 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

(Pozn. kronikáře: Bohužel aktivita většiny firem zůstává pro veřejnost stále uzavřena. Část informací je 

použita z internetových stránek firem, které jsou v poslední době přece jen vizitkou firmy a bývají 

aktualizované) 
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XI. 

TURNOVSKÝ MÍSTOPIS 

 

NÁDRAŽNÍ ULICE 

U NÁDRAŽÍ 

KUDRNÁČOVA 

TRÁVNICE 

KRAJÍŘOVA ULICE 

 

 

 

 

 

 

 

V následující kapitole pokračuje podrobný popis vybraných míst, započatý v kronice za rok 2009, s popisem, 

kde byly v daném období jaké prodejny, provozovny a podobně. V roce 2009 je popsáno náměstí, ulice 

Hluboká a Sobotecká, v roce 2010 ulice Skálova, Jiráskova a Palackého. Nyní pokračujeme III. částí, a to 

další páteřní třídou - ulicí Nádražní a jejími bočními uličkami U Nádraží a Kudrnáčova , a bočními ulicemi k 
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ulici Palackého, což jsou Krajířova a Trávnice. Vzhledem k předpokladu, že se budou tyto údaje často měnit, 

se v budoucích letech bude i kronikář ke stejným místům vracet.  

 

NÁDRAŽNÍ ULICE 

Postupujeme od okružní křižovatky u Kudrnáčových hodin po pravé straně ulice směrem k Ohrazenicím. 

 

Dům čp. 1062 

V budově se nachází sídlo firmy RESIM, zaměřené na průmyslovou automatizaci (elektrická zařízení pro 

linky a stroje apod.) a částečně navazující firma SIMEREX, zabývající se finančním poradenstvím a 

poradenstvím v oblasti výroby strojů pro sklářský průmysl. V přízemí se nacházejí další dvě provozovny - 

Finanční poradenství (směrem k Ohrazenicím) a prodejna výpočetní techniky 2EL. 

 

Dům čp. 1063 

Dům má v přízemí umístěny dvě provozovny, a to cestovní agenturu Nova Tour a HOYA, prodejnu optiky 

Dioptry Turnov. 

 

Dům čp. 1064 

Na rohu Nádražní a Studentské ulice se nachází velký dům s polokulatým nárožím. V přízemí sídlí pekárna a 

cukrárna Mikula, dále se zde nachází provozovna Studia Vizáž - kadeřnictví a kosmetika Evy Tiché a 

Fyzioterapie Zuzana Hoetzelová s nabídkou mnoha léčebných postupů. 

 

Dům čp. 1065 

V přízemí domu se nacházejí opět dvě prodejny, vpravo chovatelské potřeby a vlevo od vstupních dveří 

maso - uzeniny Lomničan. 

 

Dům čp.  1067 

Za řadou činžovních domů pokračujeme u budovy čp. 1067 s dvěma obchody v přízemí domu. V pravé části 

se nachází květinářství, v levé ovoce, zelenina. 

 

Dům čp. 1066 

Přestavěný nárožní dům je posunut vzad od běžné uliční řady a skrývá ordinace lékařů i obchody. V přízemí 

sídlí Jizerské pekárny s vlastní prodejnou (pekařství u nádraží), v patře ordinuje MUDr. Roman Palušák, 

který kromě odborné gynekologické praxe nabízí i liposukci, estetickou medicínu a slimcentrum. Ordinaci 

zde má i MUDr. Věra Šídová, praktická lékařka pro dospělé. 

 

Supermarket BILLA 

Přejdeme-li kolem boku sídliště u nádraží, dostaneme se k původní "sídlištní" samoobsluze, kde se po 

vystřídání několika firem usídlil supermarket BILLA. Za ním směrem ke Studentské ulici navazuje prodejna 

barev a laků (čp. 1727), jedna z největších v okolí. 
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Na nároží Alešovy ulice stojí zajímavý dům čp. 1068, pokrytý mozaikou, s původní firmou "Josef Kolář - 

mozaiky". 

Domy čp. 1069 

V přízemí budovy se nachází telekomunikační centrum (O2, T mobil ... ). 

 

Dům čp. 1071 

Ve dvoře sídlí firma Kovovýroba Longin, s.r.o., která se zabývá kovovýrobou pro stavebnictví (konstrukce, 

vrata, ploty, schodiště, stavební zámečnictví), ale i klempířstvím, pokrýváním střech, montáží hromosvodů... 

 

Dům čp. 1072 

Přízemí domu poskytuje prostor trafice včetně prodeje stáčeného alkoholu a prodejně sudových vín. 

 

Dům čp. 1073 

Z boku budovy (ze zahrady) se nalézá vchod do ordinace MUDr. Roberta Vosyky, praktického lékaře pro 

dospělé. 

 

Dům čp. 1076 

Za odbočkou do Prouskovy ulice se nachází truhlářství Davida Karáska, zabývající se hlavně stavebním 

truhlářstvím a podlahářstvím. 

 

Dům čp. 1079 

V objektu se sídlí firma Interiéry JiTO, která vám dodá skříně na míru, podlahy (včetně montáže), stropní 

podhledy, kazety a další výrobky a služby stavebního truhlářství. 

 

Dům čp. 1084 

Dům je sídlem truhlářství Martina Rezlera. 

 

Pokračujeme přes hlavní ulici po levé straně zpět směrem od Ohrazenic k centru města. 

Dům čp. 1691 - koloniál U Roubíčků 

Jeden z nejdéle fungujících koloniálů (smíšeného zboží) v Turnově. 

 

Dům čp. 2211 - Formplast 

Pobočka firmy Jindřicha Svobody Formplast se nachází přes uličku .... a zabývá se výrobou forem pro 

vstřikování plastů, nástrojářstvím, výrobou podlahových svítidel. Další provozovna Formplastu je na 

Daiměřicích. 

 

Dům čp. 1133 - Moto Český ráj 

Areál firmy Moto Český ráj Pavla Majera zahrnuje mototechnu, autobazar, zastavárnu i servis. Zabývá se 

renovací a servisem motocyklů Jawa, Čz, Stadion, Babeta, Simson, Mz. Motokrářský ráj. 
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Dům čp. 1117 - restaurace Hotel Beneš 

se nachází před odbočkou na Přepeře a Nudvojovice. Výrazná budova a "hotel" v názvu připomíná slavnou 

historii objektu, dnes nabízí příjemné posezení a dobrou kuchyni. 

 

Dům čp. 1118 

V nízkém domě při hlavní silnici za odbočkou na Přepeře (tedy směrem k městu) se nachází elektroprodejna 

Hořák. 

 

Dům čp. 1120 

Za prolukou a nepříliš udržovanými objekty s průhledem do technické části vlakového nádraží se nachází 

rozsáhlý komplex bývalého mlýna. Zde je zřízena prodejna Potraviny Ve mlejně, nyní patřící do sítě ENAPO, 

Oční optika a dětský textil s názvem Móda pro děti, holky a kluky. 

V sousedství potravin směrem k nádraží stojí výstavný zrekonstruovaný blok nábytku Rubín. Obchod funguje 

už od r. 1991 a zabývá se prodejem především českých výroků. 

 

Dům čp. 1298 

Velký nárožní neoklasicistní dům má v přízemí provozovny přístupné z hlavní ulice - železářství Praktik - i z 

boku od vlakového nádraží - Cyklosport Kampo. 

 

V zahradě objektu ČD směrem k hlavní ulici je postaven stánek Květiny - Hloušková. 

 

Dům čp. 1121 

Výrazný samostatně stojící dům je lidově zván Panda nebo U Pandy, podle názvu obchodu textilním zbožím, 

který se tu nacházel. Dnes  se o přízemí dělí obchody dva - ovoce, zelenina a pekařství Mikula. 

 

Před odbočkou k terminálu stojí při hlavní silnici další dva stánky - trafika Sejval a pekařství Šumava. 

 

Dům čp. 1122 

V dalším rohovém domě za odbočkou k dopravnímu terminálu sídlí již léta občerstvení Na Růžku. 

 

Dům čp. 1123 

V sousedním objektu sídlí v přízemí herna Jocker's bar, otevřená non stop. 

 

Dům čp. 1124 

V přízemí budovy jsou zřízeny dvě provozovny - oděvy Irena, textil + péřové výrobky na zakázku a vlevo od 

vchodu do domu jezdecké potřeby Figaro. 

 

Dům čp. 1125 

V domě sídlí hned několik provozoven, a to chovatelské potřeby, obuv, servis kancelářské techniky a 

veterinární ordinace MVDr. Michaly Hájkové. 
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Dům čp.  1126 

V nárožním domě u boční malé uličky bez názvu sídlí již léta oblíbená prodejna hraček, papíru a drogerie. 

 

Dům čp. 1127 

Naproti přes uličku se nachází prodejna Autodíly a servisní technika AD, lidově zvaná mototechna. 

 

Dům čp. 1128 

V přízemí budovy naleznete poměrně prostorný obchod se starožitnostmi. 

 

Dům čp. 1129 

V sousedním objektu sídlí lékárna u nádraží, jedna ze čtyř v Turnově (v této čtvrti jediná). 

 

Dům čp. 1130 

Objekt poskytuje prostor dvěma "hostům" - prodejně ProByt Dany Rudolfové (převážně proutěné zboží do 

bytu) a dále je zde modlitebna církve Adventisté sedmého dne. 

 

Dům čp. 1131 

V domě sídlí dlouhodobě drogerie, nyní drogerie Prima, zaměřená zvláště na kosmetiku. 

 

Dům čp. 1132 

Přízemí budovy hostí hned tři provozovatele, a to Oční optiku, vzorovou prodejnu Autohandl, zabývající se 

prodejem ojetých vozů, a Tabák Plesl. 

Za ním je odbočka do Krátké ulice. 

 

Dům čp. 1133 

Dům všeobecně známý jako u Kudrnáčových hodin (či u hodin) poskytuje již léta prostor samoobslužné 

prodejně potravinami, nyní nově v pronájmu asijských prodejců. Historie domu je zajímavá jeho majitelem, 

turnovským měšťanem Václavem Kudrnáčem (1855-1923). Tento pán byl mimo jiné zakladatelem a 

redaktorem Hlasů a Listů Pojizerských, velkým propagátorem turistiky v Českém ráji, vydavatelem prvních 

průvodců i první turistické mapy Českého ráje (1910), a řady vlastivědných tisků a pohlednic. Ve svém domě 

zřídil první informační středisko – „poptavárnu“. Byl také hlavou místního Okrašlovacího spolku.  

 
Dům čp. 1134 

Hrázděný dům s arkýřem je sídlem pobočky pojišťovna Generali. 

 

 

KUDRNÁČOVA  ULICE 

Ulice pojmenovaná podle výše uvedeného turnovského měšťana Václava Kudrnáče je šikmým 

pokračováním Nádražní ulice směrem od okružní křižovatky k trati na Malou Skálu. Postupujeme od 

Kudrnáčových hodin, na druhé straně ulice domy nejsou, prostor je vyplněn zelení. 
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Dům čp. 1290 

V přízemí sídlí prodejna WAY, původně samotné elektro, nyní zde dostanete i kuchyně a kování. 

 
Dům čp. 1288 

Dům, nacházející se dále směrem k trati, má v prostoru přízemí zřízenu prodejnu textilu, oděvů a obuvi 

asijské provenience. 

 
Dům čp. 1287 - Polpur 

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. 

 

 

ULICE U NÁDRAŽÍ 

Cestou po Nádražní ulici jsme minuli odbočku k vlakovému nádraží, která tvoří jakési uzavřené "U". Zde se 

po levé straně (směrem od města) nachází komplex nádraží, vpravo pak další domy: 

 

Dům čp. 1294 - kubistický dům 

Výjimečný samostatně stojící dům je kulturní památkou, jednou z mála v okolí, která je postavena ve stylu 

kubismu s prvky doznívající secese. Budova byla postavena v roce 1923 a má zajímavý lichoběžníkový 

půdorys, mansardovou střechu a pavlačovou část na severní straně (do dvora). Výplně oken a dveří jsou 

původní, budova nebyla narušena žádným novodobým zásahem. Na stěně do ulice U Nádraží je umístěn 

reliéf ženy s harfou (lyrou?), připisovaný Jaroslavu Hořejšímu,  a výrazný trojúhelníkový portál s 

geometrickou vitráží. Bohužel architekt není znám. 

 

Dům čp. 2124  - Albion 

Na místě nízkých nepříliš udržovaných domků stojí restaurace Albion se samoobslužnou částí v přízemí, 

restaurací pro 60 osob v patře a terasou, která v letním období pojme dalších 50 strávníků. 

 

 

TRÁVNICE 

Samotný název ulice vzbuzuje otázku - byl tam trávník, nebo zde někoho otrávili? Historické prameny svědčí 

o první možnosti, ulice se nejprve psala Na Trávnících. Postupujeme po pravé straně od ulice Palackého k 

lávce přes Jizeru. 

 

Dům čp. 151 

Dům byl poprvé zaznamenán  v roce 1608, ve třicátých letech 20. století modernizován a zjednodušen. V 

přízemí domu se nachází vyhlášený ovocný bar s italským stylem výrobků.  

 

Dům čp. 670 - Městské divadlo 

Budova byla dostavěna v roce 1874 a divadlo slavnostně otevřeno 15. února téhož roku. Z podnětu zdejšího 
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ochotnického spolku k výstavbě přistoupilo vedení Záložny a půjčovny v Turnově, a to v rámci svého 

Záloženského domu (později hotel Slávie). Vchod do divadla vedl původně průchodem z Hluboké ulice, tomu 

je přizpůsobeno hlavní průčelí z dvorního prostoru s atypickými venkovními schodišti. Současný hlavní vstup 

se otevřel demolicí domku přiléhajícího k divadlu z Trávnic. Divadlo prošlo několika rekonstrukcemi, poslední 

byla dokončena v roce 2005. V současné době má divadlo  299 míst + možnost 20 přístavků, k dispozici je 

bar a galerie ve foyeru. 

 

Dům čp 472 

Naproti divadlu se nachází dům čp. 472, nárožní usedlost, připomínaná na tomto místě už v roce 1597. 

Rozšířen byl v roce 1760 a následně 1901, v poslední přístavbě směrem ke starému kinu se nachází butik 

se sportovní módou WM (White Mountains). 

 

Dům čp. 152 

Pokračujeme-li po pravé straně, na nároží ulice Ladislava Petrnouška se v přízemí nachází prodejna 

původně se sportovním zbožím, nyní zastavárna. 

Prodejna Sport Atom cycles je přestěhována do sousedství. 

 

Dům čp. 925 

V nově opravené a přistavěné budově se nachází vyhlášené železářství Praktik. 

 

Dům čp. 401 

Nový dům zde byl postaven v roce 1810, dále pak upravován koncem 19. století. V přízemí se nachází 

prodejna kancelářských potřeb TINTM Němeček, rozšířená také o nabídku kancelářského nábytku. 

 

Dům čp. 156 

Nádherně zachovalý secesní dům původem z roku 1895 byl dokonce navržen na prohlášení za kulturní 

památku, čeká se na vyjádření vlastníků. v zadní části - ve dvoře - se nachází dílna Petra Šťastného - 

broušení šperkových kamenů a prodej nářadí a strojů pro zlatníky, dříve zde byla jedna z dílen družstva 

Granát. 

 

Dům čp. 902 

Prostorná budova bývalého internátu poskytuje prostor hned několika firmám:  

- Design 4 - projektování staveb 

- Vestimento, s.r.o., - M.V. Boutique - módní salón Miloslavy Vrzalové 

- Taneční a pohybová škola ILMA 

- Detektivní a bezpečnostní agentura ŠIROK 

- Odhady nemovitostí Milena Žáková 

- Správa domů a bytů Ing. Jana Huková 

- Správa a údržba nemovitostí Stanislava Hnyková 
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Dům čp. 2217 

V domě sídlí tiskárna, grafické studio a nakladatelství Tygros, s.r.o., které nabízí např. tisk vizitek, letáků, 

brožur včetně dokončení, flashové banery a podobně. 

 

Dům čp. 105 

Za schody od Svěrácké brány se nachází objekt, doložený už roku 1585, nynější budova pochází z období 

kolem roku 1900. V přízemí se nachází pilařská a bednářská výroba. 

 

Dále postupujeme od lávky zpět po druhé straně ulice. 

Dům čp. 118 - Votrubcova elektrárna 

Dům je připomínán jako "mlýn podkostelní" k roku 1516, a to už jako "dům sešlý". Dnešní obytný dům 

pochází z roku 1883 nejprve jako jednotraktová budova s krytou zasklenou pavlačí. Budova samotného 

mlýna je empírová z první poloviny 19. století, adaptován v roce 1921. Rod Votrubců byl významným 

turnovským rodem mlynářů na podkostelním mlýně, v roce 1906 založil současnou elektrárnu s unikátním 

vnitřním vybavením.  

 

Dům čp. 166  

Stará grunt na tomto místě je doložen k roku 1585, dnešní budova datována 1750 s významnou přestavbou 

v roce 1827. Dnešní podoba je cca z roku 1900. V přízemí se nachází Kadeřnictví na Trávnicích. 

 

Dům čp. 890 - Restaurant a hotel Viktoria 

Historie budovy sahá až do přelomu 15. a 16. století. Dnes se zde nachází příjemná restaurace s kapacitou 

80 míst, salonkem a terasou, v patře je k dispozici ubytování. 

 

Dům čp. 202 

Aareál bývalé továrny z roku 1850 (původně na kartony, naposled na mozaiku a šatonové kameny) hostí 

autoservis Bety, zverimex Bety, který se specializuje zejména na akvaristiku, a prodejnu Rybářské krámy U 

Mlsné štiky včetně prodeje konzumních živých ryb.  

 

Dům čp. 168 

Památkově zajímavý dům čerstvě po rekonstrukci, který byl vystavěn kolem r. 1750 a adaptován naposled 

1928, poskytuje prostory stavební a obchodní společnosti Status včetně podnikové prodejny. 

 

Dům čp. 169 

Na místě několika předchůdců stojí dům z roku 1892, modernizovaný v roce 1938. V přízemí se nacházejí 

dvě provozovny: směrem k elektrárně je to prodejna regionálních produktů Českého ráje a směrem k městu 

Divel - potřeby pro chovatele, veterinární léčiva a veterinární ordinace MVDr. Smejkalové.  

 

Dům čp. 1008 

Rodinný dům, kde se poskytuje Střihová úprava psů (Michaela Marešová). 
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ULICE KRAJÍŘOVA 

Pokračujeme od Trávnic směrem k ulici Palackého, v trojúhelníku mezi přední částí Trávnic se nachází 

budova starého kina.. 

 
Dům čp. 546 

V moderním rodinném domě se nachází reklamní agentura FAAMA Františka a Anny Mařanových, kde se 

provádí reklamní tvorba různého druhu, firemní štíty, výtvarné a grafické návrhy. 

Dům čp. 174 

Stavba pochází z roku 1810, byla dvakrát výrazně modernizována, a to v letech 1910 a 1938. V přízemí se 

nachází agentura Happy Home, nabízející prázdninové domy. 

 

Dům čp. 487 

Na místě vyhořelých a zpustlých středověkých domů vyrostly po roce 1757 dnešní čp. 486 a 487. Druhý 

jmenovaný byl modernizován v roce 1926. V přízemí se nachází Koloniál Loudovi, jeden z prvních 

soukromých koloniálů vzniklých po revoluce 1989. 

 

Dům čp. 486 

Dům má zpočátku stejnou historii jako předešlý, současná stavba je z poloviny 18. století. V přízemí se 

nachází prodejna Fotbal Sport a opravna obuvi Havel. 

 

Dům čp. 491 

Dům je novostavbou z roku 1933, postavenou na místě staršího objektu. V přízemí se nachází Elekroservis 

a prodejna Havel. 

 

Dům čp. 490 

Velký měšťanský dům ze 17. století byl přestavován o 200 let později, zachovaly se původní klenby a ostění. 

Poslední adaptací prošel ve 20. letech minulého století. V přízemí se nachází prodejna kabelek a kožené 

galanterie Libora Pohořala. 

Na domě je umístěna pamětní deska (byť červená a plechová) pánům z Krajku s následujícím textem: 

"Jana z Krajku, matka Adama z Cimburku, a Kunrát Krajíř z Krajku, bratr její, páni nad Turnovem 1534-38, z 

Jednoty bratrské, štědří dárcové privilegií městských." 

 

Dům čp. 484 

Nárožní dům mezi ulicí Krajířovou a Palackého. Z Krajířovy ulice je přístupná prodejna obuvi, textilu, hraček 
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a elektra asijské provenience. 

 

Dále postupujeme po druhé straně ulice od Palackého ke starému kinu. 

 

Dům čp. 479 

Nárožní dům mezi ulicemi Krajířovou a Palackého má ze strany Krajířovy ulice vchod do soukromé části, z 

hlavní ulice (Palackého) je přístupná prodejna 10000 věcí pro domácnost. 

 

Synagoga 

Židovská synagoga z počátku 18. století je jedinou synagogou v severních Čechách, která přečkala 

nacistickou okupaci. Dle doložených písemných pramenů se jedná o třetí budovu židovské synagogy v 

Turnově, první dvě synagogy byly dřevěné a shořely při požárech města. V přízemí se nachází výklenek, v 

němž bylo umístěno umývadlo tzv. kijor, k rituálnímu očištění rukou přítomných. Hlavní modlitební sál zdobí 

zrestaurované barevné arabesky z přelomu 19. a 20. století, kdy byl do budovy zaveden elektrický proud. 

Uprostřed modlitebního sálu se na zemi rýsují obrysy dávno zbořené bimy, místa, kde se předčítalo z tóry. 

Na čestném místě vedle svatostánku (aron ha-kodeš) jsou umístěny pamětní desky významných členů 

zdejší židovské obce. Galerie nad předsíní je zdobena kovanou mříží. Sloužila ženám, které do synagogy 

přicházely zvláštním venkovním krytým schodištěm. Synagoga, v níž bylo od r. 1961 dokonce skladiště), byla 

zrekonstruována a otevřena veřejnosti 20.11.2009 k prohlídkám a výstavám a další kulturní a společenské 

činnosti. 

 

Dům čp. 482 

Na základech středověkých domů vyrostla současná budova kolem r. 1890. V přízemí se nachází dětský 

bazárek Sluníčko. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Zdrojem pro dataci a historické zařazení domů byla Stavebně historická expertíza města Turnov prof. Ing. O. 

Stefana z března 1945 a evidenční karty kulturních památek Odboru školství, kultury a sportu MěÚ v 

Turnově 
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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 2011 trápila a zajímala, o čem se diskutovalo, mnohdy bez 

výsledku, o čem přemýšleli, z čeho se radovali či nad tím kroutili hlavou. 

 

► ČISTÁ JIZERA II 

Toto téma se objevilo v poslední kapitole kroniky již v minulém roce. Stavba byla v plném proudu, uzávěry 

ulic a objížďky se množily stejně jako naštvanost lidí, že "to trvá už moc dlouho". V roce 2011 obrovská akce 

Čistá Jizera skončila a zdá se, že vcelku úspěšně. Veškeré technické údaje a postup realizace jsou popsány 

v kapitole I. Průvodce rokem 2011, zde si dovolím spíš několik poznámek na okraj: 

Již jsem se zmínila v I. kapitole, že se stalo "zábavou" přenášení a odstraňování značek. Naštěstí andělé 

strážní měli pohotovost a nikomu se nic vážného nestalo. Měli jsme ovšem sousedku, která po pádu do 

neoznačeného výkopu chodila do konce života o berlích. Vtipálci nemyslí, že by mohli někoho zmrzačit, 

neřku-li zabít. Prostě nemyslí. 

Také by občany zajímalo, kolik bylo v takové akci předělávek, vícenákladů a nedodělků - zkrátka, co všechno 

se nám promítá do sumy za kubík vody. Samozřejmě, že u takto velké akce se něco neplánovaného objeví, 

přesto je třeba hlavně komunikační zdatnost k vysvětlování a vysvětlování nastalých situací.  

A propós, nedostatek komunikace je dalším faktorem naštvání občanů. Např. v Jeronýmově ulici se dělaly 

výkopy, auto jedné návštěvy majitele nemovitosti projelo do dvora a za dvě hodiny už se nedostalo zpátky. 

Kdyby mu dělníci řekli: "Vašnosto, za chvíli jsme u vašich vrat", ušetřili by si nepříjemnosti všichni. 

 

► UŽ NEBUDOU RODILÍ TURNOVÁCI... 

Zrušení porodnice v Turnově bylo dlouhým procesem a v podstatě spělo ke konečnému závěru minimálně 

od začátku roku. Ukončení urychlil postup zaměstnaných lékařů. To vše je popsáno výše. Musím se však 

zmínit o nepříjemném dopadu na občany. Nejen že, aspoň z počátku, nastal strach o zajištění včasné péče o 

rodičky. Turnováci tuto skutečnost těžce nesou jako určitou "neúplnost" města. Rodáci samozřejmě budou, 

ale v kolonce "místo narození" už bude Jičín, Liberec, Boleslav, Jilemnice. Státní politika prostě nařídila 

velkokapacitní, byť špičkově vybavené porodnice, a nikdo se nás na nic neptal. 

 

► AGEISMUS - DĚDOVA MÍSA 21. STOLETÍ 

Termín ageismus definoval poprvé Robert Butler v roce 1969 v USA jako diskriminaci na základě věku (z  

anglického slova "age" = věk). Dnes je termín ageismus definovaný šíře. Zahrnuje předsudky a negativní 

představy o starých lidech nebo projevy diskriminace vůči staršímu člověku nebo skupině starších (Palmore, 

1990). Pravdou je, že naše "západní" nebo evropská kultura obecně nemá ke stáří příliš pozitivní vztah, na 

rozdíl od jiných "zaostalejších" kultur. Co se to děje? Na jednu stranu máme stále se zdokonalující a noně 

vznikající prostředky pro péči, ale takřka vždy mimo původní rodinu dotyčného staršího člověka. Přesto sílí 

negativní postoj ke skupině seniorů, kterou mnozí chápou jako celek, a z toho vyplývají dva základní 
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předsudky: 

1/ stránka ekonomická - staří lidé jsou zátěží společnosti, které nemají čím přispět  

Odhlédnu-li od skutečnosti, že téměř všichni, kdo požívají důchod, si na něj "vydělali", protože pracovali 

desítky let a odváděli do státního systému peníze, musím souhlasit s tezí Tomyo Okamury Stát neprojedli 

důchodci, kde uvádí: 

"Stát musí šetřit. Ano  - s tím se ztotožní každý, ale  s  důrazným dovětkem - užiteční a pracující lidé by 

měli být o peníze  obíraní až na posledním místě.  Utrácení státu a veřejných institucí za nesmyslné, 

předražené projekty  či nesmysly je bezpříkladné. Příkladů bychom našli tisíce a v řádu  stovek miliard v 

rámci posledních dvou desítek let. 

Z výše uvedeného si troufnu odvodit, že dluh není tak velký proto, že by ho projedli důchodci, 

nezaměstnaní nebo matky s  dětmi. Je velký proto, že co šlo, to se nesmyslně utrácelo a rozkrádalo.  

Pokud jde o dávky těm, kdo nepracují, přestože by mohli, dávala je  dlouhá léta svorně pravice i levice. 

Ani tu nenesou odpovědnost   zdravotní sestry s hasiči.  Nejsou to sociální dávky, které ruinují stát. Jsou 

to miliardy na  konsolidaci bank nebo ztrátových železáren. Je to veřejná podpora  mnohých 

"velkopodnikatelů". Největší "sociální dávky" dostávají bohatí  podnikatelé formou dotací a můžeme říct, 

že čím bohatší, tím více dokáží  na nejrůznější nesmyslné "EU projekty" ukousnout. 

2/ stránka politická - staří lidé jsou silná a sobecká politická síla, která dokáže odvrátit potřebné reformy.  

Skutečností je, že starší lidé představují sice velké množství voličů, obvykle ale nehlasují jako blok a 

následně mají méně politické moci, než se předpokládá. Populace stárne a je třeba vytvářet podmínky pro 

život starší generaci, jestli jde o "politické body" nebo o prostou potřebu zabezpečit své blízké ať posoudí 

každý sám za sebe. 

A jsme u merita věci, a tím je stránka etická. Naše civilizace je nastavena tak, že kladnou hodnotou je zisk a 

individualita. Zisk jsme řešili výše. Individualismus vede k prosazování jednotlivce a jeho zájmů, v přehnané 

míře k pokřivení vztahů včetně vztahu k předešlé generaci. Jestliže mi není přímo prospěšná, je zátěží. 

Ošklivé, že? 

Abych nebyla nespravedlivá. Je pravdou, že celkový systém běžného života není nastaven na domácí péči o 

člena rodiny, který ji potřebuje, a to nejen u seniorů, ale např. u postižených lidí. Máme zařízení na péči o ně 

(aspoň většinou, a naše město je kladným příkladem přístupu a ochoty řešit situaci těchto lidí), ale nemáme 

etickou výchovu a "nastavení" k jednání s těmito lidmi. Snad v 21. století pokročíme.  

  

► JAK URBANISTIKA DOSTALA NA FRAK 

Každý správný obyvatel určitého města chce, aby "jeho" město bylo krásné, účelné, přitahovalo turisty i stálé 

obyvatele. Chceme to i my Turnováci. Ale občas podlehneme všeobecným trendům, které se pozvolna 

změní v nešvary. Všimli jste si například, jak se rozmohly nátěry či jiná obnova přízemí starších domů, 

většinou kolem obchodu nebo jiné provozovny? Nejlepší je na šedý dům natřít přízemí zářivou žlutou a na ni 

ještě pověsit reklamy.  Vypadá to jako pěst na oko, vlastně jako by si člověk ušpiněného a otrhaného 

zevnějšku vzal čisté ponožky v reflexní barvě. 

Dalším nešvarem, a to nejen v Turnově, je vytváření proluk v historické části města. Zánik ucelených uličních 

řad podstatně mění tvář centra. Měli bychom tedy směřovat k tomu, aby to byla změna k lepšímu. 

Se vzhledem města i akcí Čistá Jizera, kterou jsme kapitolu začínali, souvisí i revitalizace zeleně. Řada 
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letitých alejí musela ustoupit výstavbě, některé jsme sami inovovali, aby neohrožovaly chodce. Opravdu bylo 

nutné dělat vše najednou, takovou generační výměnu zeleně? Je pravda, že jde o trend, používaný i v jiných 

městech jak v parcích a podél komunikací, tak podél vodních toků v rámci protipovodňové ochrany. Musíme 

být ale uvážliví, aby se z trendu nestal nešvar. 

 

 

 

 

 

 

XIII. 

ZÁVĚR -  

SUBJEKTIVNÍ OHLÉDNUTÍ KRONIKÁŘE  

ZA ROKEM 2011 
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Dočetli jste zápis pátého samostatného ročníku kroniky města, který jsem mohla realizovat. Snahou 

samozřejmě zůstává podat co nejvíce objektivních informací a zachovat jejich přehledné uspořádání. Zápis 

za rok 2011 má opět několik inovací, bohužel ne vždy zcela zamýšlených: 

Kapitola X. Další organizace a firmy, podnikatelská sféra má kromě nového názvu i jiné uspořádání. Začíná 

kalendáriem o úspěších a zásadních změnách turnovských firem (doufám, že se bude časem rozrůstat), 

pokračuje zprávami městských firem a pro nedostatek zpráv z turnovských podniků je třetí část kapitoly - 

další firmy - zpracována jednotným, téměř tabulkovým způsobem. Dalším záměrem je tyto informace 

napříště rozšířit např. o  poznámky, kde by byly uvedeny třeba podnikové prodejny, zajímavosti z historie a 

podobně. Podobný systém bych ráda použila v dalších ročnících i pro živnosti. 

Nedostatek informací a ochoty je poskytnout se bohužel v roce 2011 promítl i do dalších kapitol. Nejenže 

dobrovolné kulturní a sportovní spolky jsou zavaleny "papírováním", zvláště při získávání peněz, takže se 

nelze divit menší ochotě napsat nějaké informace navíc nebo předat kronikáři výroční zprávu. Letos byl 

problém i s řadou městských organizací, jejichž zprávy jsem "pokoutně" lovila z materiálů rady a podobně. I 

na tomto příkladu je vidět negativní atmosféra mezi lidmi, roztržitost, malá vstřícnost, nervozita. Ostatně o 

tom níže. Dále pokračuje třetím ročníkem 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 informace, které nebudou v ucelené podobě jinde k dispozici.  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 2011, hospodářská krize celé Evropy pokračovala v plné síle a se všemi 

negativními dopady na společnost. V závěru minulého ročníku kroniky jsem konstatovala, že je otázkou 

času, kdy se napětí přenese do roviny politické, zejména v asijských a afrických státech. Už se stalo, jak je 

patrné v úvodních heslech z dění ve světě. Také naše politická scéna je nestabilní, tak časté výměny 

ministrů a různé aféry nebyly zvykem. Obyčejného pracujícího člověka pak nejvíc zajímá, jestli bude mít 

práci, jestli za ni dostane zaplaceno a "ty hrátky nahoře" ho rozčilují a dráždí. Celková atmosféra se horší s 

časem, po jaký krize trvá, a s očekáváním negativních dopadů na střední (jsou-li ještě) a ekonomicky nižší 

vrstvy obyvatel. Zdá se, že lidé trochu otupěli, zalezli do ulity a čekají, až se to přežene. O tom svědčí pokles 

tržeb, změny ve využívání energií směrem k topení uhlím a odpadky, ale třeba i složení televizního 

programu, zaměřeného na prvoplánový humor a pořady o vaření. Vnitřní nervozita však stoupá. Také příroda 

se na nás dál zlobí, pokračovaly bouře, vichřice, povodně, zemětřesení, zima s tuhými mrazy, suché jaro, 

mokré léto... Pozitivní zprávy existují také, ale jsou záměrně upozaďovány v záplavě bulváru, nehod, 

tragických úmrtí a "senzací" všeho druhu. Zaplaťpámbu za úspěchy českých vědců, sportovců, umělců, ale i 

všechny lidské počiny, které někomu dalšímu pomohou a potěší ho. 

Město Turnov naštěstí řešilo jiné záležitosti – rok 2011 byl rokem dokončení velkých staveb (Čistá Jizera, 

dopravní terminál), bohatého kulturního a sportovního dění (obnovení Memoriálu Ludvíka Daňka) a zapojení 
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mladší generace do spousty činností včetně věcí veřejných. A to je dobré znamení.  Přání do roku 2012 

zůstává stejné - aby v dalším období ubylo žabomyších svárů a aby se nám vyhnuly vnější katastrofy. 

Jana Zajícová 

kronikářka města 

 

 

 

 

 

 


