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Na podzim budou krajské volby aneb 
Seriál TvA na předvolební téma

VÍCE NA STRANĚ 5

Nabídka kulturních 
a sportovních akcí v regionu

VÍCE NA STRANĚ 7 a 8

Jedno z nejdůležitějších zasedání 

v tomto roce mají za sebou turnovští 

zastupitelé. Uskutečnilo se ve čtvrtek 

26. ledna. Nejdůležitější proto, že v jeho 

závěru byl schválen rozpočet města na 

tento rok, který je po letech velkých 

investic typu Střelnice nebo Čistá Jizera 

velmi střízlivý. „Rok 2012 je především 
o tom, že budeme splácet dluhy z minu-
la a nadechovat se k investicím v příš-
tích letech. Problémy má většina měst, 
zaznamenáváme propad daní z příjmu 
fyzických osob, mění se rozpočtová 
pravidla, závazky z minula ale splácet 
musíme,“ shrnul ve stručnosti výhled 

letošního roku v Turnově místostarosta 

Jaromír Pekař (ODS), který je odpověd-

ný za městské fi nance.

NA NÁMĚSTÍ BUDOU 
SEMAFORY (JEDNOU)

V úvodu jednání zastupitelé posunuli 

do dalšího projednávání záměr osadit na 

náměstí Českého ráje světelné dopravní 

Zastupitelé jednali: 

od semaforů na náměstí po rozpočet

Vychází ve dnech 8. - 10. února 2012

Školní autobusy a doprava v centru Turnova před osmou ráno
Změnou jízdních řádů 11. prosince loň-

ského roku došlo také k jedné zásadní 
novince v Turnově, která má napomoci 
eliminovat individuální automobilovou 
dopravu ve městě. Na zkušební dobu půl 

roku některé autobusové spoje zajíždějí 
k základním školám. Rodiče tak mají větší 
jistotu, že jejich dítě bezpečně dojede až 
těsně před školu a možná díky tomu někte-
ří ráno místo nasednutí do auta zvolí trasu 

k nejbližší autobusové zastávce. Jak je to 
v praxi, jsme ověřovali několik lednových 
dnů. Výsledky byly každý den přibližně 
stejné. Čtyři autobusové spoje zastavují 
(zkušebně) postupně u ZŠ ve Skálově uli-

ci (tam co přes den občas stávají autobu-
sy návštěvníků muzea), na otočce u školy 
v Žižkově ulici a výstupní stanice dětí 
ze ZŠ v ulici 28. října je na Mariánském 
náměstí.                  Pokračování na str. 5

    

NOVÁ KRÁLOVNA 

TURNOVSKÉHO 

SPORTU: MICHAELA 

GOMZYK OMOVÁ
V sobotu 4. února v podvečer se v ki-

ně ve Střelnici uskutečnilo slavnostní 

vyhlášení nejlepších sportovců Tur-

nova za uplynulý rok. Jednalo se již 

o 20. ročník populární ankety! A protože 

rok 2011 byl na sportovní úspěchy vel-

mi bohatý, nominováno bylo odbornou 

komisí v kategorii jednotlivců celkem 

13 sportovců. Hlasováním porotců se 

stala vítězkou 30letá Michaela Gomzyk 

Omová z oddílu radiového orientačního 

běhu, na 2. místě se umístil Tomáš Dla-

baja z oddílu orientačního běhu a třetí 

skončil cyklista Jan Čapek (na snímku 
ze slavnostního vyhlašování je s nimi 
ještě Jakub Oma). Nejlepším družstvem 

dospělých byl vyhodnocen oddíl orien-

tačního běhu TJ Turnov, sportovní akcí 

roku se stal tradičně Memoriál Ludvíka 

Daňka. 

Pokračování na str. 8

značení a tím zvýšit plynulost dopravy 

v centru města. „Na záměru pracujeme 
již delší dobu, máme za sebou mnoho 
jednání s dotčenými orgány a památ-
káři, chtěli jsme například i výměnu 
dláždění na vozovce, protože kostky 
dělají zbytečně velký hluk. U památkářů 
jsme ale neuspěli, nicméně se podařilo 
dosáhnout souhlasu s instalací světelné-
ho značení,“ uvedl vedoucí radničního 

odboru dopravy Pavel Vaňátko.

Ono opravdu není možné, aby se 

doprava třeba v Hluboké ulici zastavovala 

pokaždé, když chce přejít jeden chodec. 

Aby se tak nedělo, by mohly napomo-

ci světelné přechody, a větší plynulosti 

dopravy zase mohou pomoci odbočovací 

pruhy v samotné komunikaci. Zásadní je 

i posun přechodu pro chodce z úzkého 

hrdla mezi bufetem Granát a Korunním 

princem více do náměstí. Místo přecho-

du pod Havlíčkovým náměstím v ulici 5. 

května, kde také dochází kvůli přechodu 

                             Pokračování na str. 3

„S touhou cestovat a poznávat 

se asi člověk rodí,“ říká Zdeněk Romany
Je to už více než rok, co do turnovské-

ho zastupitelstva byly zvoleny zcela nové 

tváře. K tomu ze zcela nových stran (TOP 

09, Věci veřejné). Doba tzv. „hájení“ je už 

dávno pryč, tak jsem si řekla, že se pokusí-

me ty „nové“ tváře postupně trochu vyzpo-

vídat. To, předpokládám, nemůže být na 

škodu. Představuji vám proto zástupce 

TOP 09, nové strany, která se etablovala 

na naší celostátní politické scéně s větším 

úspěchem než VV. Pokud se tedy nechá 

věřit průzkumům a anketám, že? Pan Zde-

něk Romany.

* Romany. To nezní jako původní 
české jméno. Víte, odkud pocházeli vaši 
předkové?

Možná mé příjmení nezní typicky čes-

ky, ale už by mohlo být typicky turnovské. 

Jméno do Turnova přinesl v roce 1787 kap-

rál c. k. vojska Fridrich Clemens Romany, 

který se tady 17. května toho roku oženil 

a usadil. Od té doby se všichni moji před-

kové, včetně mě samotného, narodili 

v Turnově. Před pár lety jsem zajel do 

vídeňského válečného archivu, abych zjis-

til, odkud se tady vlastně náš předek vzal. 

Podle dokumentů se narodil v německé 

Jeně, ale Romany není ani německé jmé-

no. Asi bych musel pátrat dál. Faktem je, 

že jeho potomci žijí v Turnově přes dvě 

stě let, takže si myslím, že už se můžeme 

považovat za domácí. Každopádně, i když 

jsem dvacet let žil v Jablonci nad Nisou, 

považuji se za Turnovana i já.

* Jste ředitelem Diasu Turnov, kde je 
zaměstnáno kolem třiceti lidí, zároveň 
jste jedním ze čtyř majitelů této fabriky. 
Jaký byl váš profesní život?

Tak ten nebyl příliš složitý. Po škole 

jsem pracoval pro fi rmu Jablonex, a to ve 

vývozu bižuterie. Díky tomu jsem byl mj. 

v letech 1985 až 1990 v Damašku v Sý-

rii. Po návratu - a po sametové revoluci 

- byl vyhlášen konkurz na místo ředitele 

v Diasu. Moji rodiče v něm pracovali celý 

život, s mnoha lidmi jsem se tady osobně 

znal. Konkurz jsem vyhrál a stal se ředite-

lem tehdy ještě státního podniku. V roce 

1993 došlo k privatizaci formou veřejné 

soutěže, které jsme se my, čtyři tehdejší

                                Pokračování na str. 4

Ministr dopravy v Turnově
V pátek 3. února navštívil Liberecký 

kraj ministr dopravy Pavel Dobeš (Věci 

veřejné). Návštěva začala na Českolipsku, 

kde ministr přislíbil fi nanční prostředky 

na dostavbu mimoúrovňové křižovatky 

v Sosnové ve výši 52 mil. Kč, zástupci kra-

je se dozvěděli také o půl miliardě, která je 

vyčleněna v letošním rozpočtu Ředitelství 

silnic a dálnic na stavbu silnice I/35 Bílý 

kostel – Hrádek nad Nisou, mezi dalšími 

místy, která ministr navštívil, byl Jablo-

nec nad Nisou a Turnov, kam Pavel Dobeš 

s početným doprovodem dorazil krátce 

před 16. hodinou. „S panem ministrem 
jsme probírali obecně dopravní situaci ve 
městě, hovořili o trasování komunikace 
R35 v katastru města v souvislosti s tvor-
bou nového územního plánu, hovořilo se 
i o rychlostní železnici Praha – Liberec 
a o dokončení terminálu u nádraží,“ shrnu-

la jednání starostka města Hana Maierová.

Úvodem krátkého setkání s novináři 

ministr poděkoval za velmi milé přijetí, 

které se mu v Turnově dostalo, i konstruk-

tivní a věcné jednání. Zodpověděl i několik 

                                Pokračování na str. 3

až 12 Mb/s

rychle, bezdrátově

připoj se
INTERNET

připojení k internetu od 250 Kč pro Turnov a okolí

volejte 315 810 620

Tenisová hala 
TURNOVTT

Možnost pořádání fi remních večírků a rodinných oslav.

Na Stebni 374, 511 01 Turnov, 

Tel. 481 322 933, 775 929 900

www.thturnov.cz, t.h.t@seznam.cz

Provozní doba: Po – Ne 9.00 – 22.00

TENISOVÁ HALA TURNOV
nabízí:

• Golf in – door

• Sauna, vířivka

• Stolní tenis

• Tenis – 2 kurty

• Badminton

• Bowling – 2 dráhy

• Kulečník

Novinka v nabídce – stolní tenis

25. února od 20.00 hodin

MUSICA FORTUNA

KC Střelnice
 Turnov
Předprodej

KC Střelnice

Hraje taneční
orchestr

Domestic
z Tanvaldu

JPAV6452
Rectangle

JPAV6452
Rectangle
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Dokončení ze str. 1
Trenérem roku je Andriy Gomzyk z od-

dílu radiového orientačního běhu, na dru-

hém místě skončil Dušan Král z AC Syner 

Turnov a třetí byl Jiří Šimek z FK Pěnčín-

Turnov. Cenu veřejnosti hlasováním na ser-

veru Turnovskovakci.cz získal Tomáš Dla-

baja (celkem na serveru TvA hlasovalo 1366 
respondentů). 

Do zlaté knihy turnovského sportu byli 

zapsáni fotbalista Josef Netušil a Vladimír 

Stránský ze skautského střediska Štika (byl 

též u založení oddílu orientačního běhu). 

Vítězka hlasování v kategorii jednotliv-

ců, Michaela Gomzyk Omová, má za sebou 

Nová královna turnovského sportu: Michaela Gomzyk Omová 

Kam za sportem?

Sobota 11. února
* FLORBAL, 2. liga žen – divize II. Tur-

naj bude odehrán ve sportovní hale TJ Tur-

nov. (Začátek prvního zápasu v 8.00 hodin, 

posledního v 18.40 hodin.)

* VOLEJBAL, II. národní liga, muži: TJ 

Sokol Malá Skála – Netolice. Hala ZŠ v Ma-

lé Skále. Začátky utkání v 10.00 a ve 14.00 

hodin.

Neděle 12. února
* FUTSAL, krajský přebor: FC Dalmach B 

- Tango Liberec. Hala TJ ve Skálově ulici, 

začátek v 17.00 hodin.

* FUTSAL, II. liga: FC Dalmach - Salaman-

dr Hradec Králové. Hala TJ ve Skálově ulici, 

začátek v 19.00 hodin.

Pátek 17. až neděle 19. února 
* NEJVYŠŠÍ POJIZERSKÁ LIGA V LED-

NÍM HOKEJI. Zápasy 17. kola. Pátek: HC 

Všeň Pojizeří - HC Sokol Turnov, sobota: 

SDH Troskovice - HC Performers Turnov, 

neděle: HC Modřišice - HC SDH Hnanice. 

Začátky na zimním stadionu v Lomnici nad 

Popelkou vždy ve 21.00 hodin.

Sobota 18. února
* Již 38. ročník turnaje dvojic ve stolním 
tenise - MEMORIÁL ANTONÍNA HOR-
SKÉHO - pořádá Sokol Kacanovy. Turnaj 

se uskuteční ve zdejším kulturním domě 

od 8.00 hodin. Turnaje se mohou zúčastnit 

dvoučlenná družstva, zahrát si můžou regis-

trovaní i neregistrovaní. Startovné za jedno 

družstvo činí 100 Kč. Prezentace účastní-

ků od 7.00 hodin v místě konání. Vítězné 

družstvo obdrží putovní pohár a družstva na 

1. až 3. místě věcné ceny.

Neděle 19. února
* FLORBAL, Liberecká liga mužů. Tur-

naj bude odehrán ve sportovní hale TJ Tur-

nov. (Začátek prvního zápasu v 9.00 hodin, 

posledního v 16.30 hodin.)

opravdu superúspěšný rok. Ve své disciplíně 

získala vloni tři individuální zlaté medaile 

na mistrovství Evropy, dvě týmová zlata na 

mistrovství Evropy a k tomu tři tituly mis-

tryně České republiky. Turnovská závodni-

ce se tak nesmazatelně zapsala do historie 

tohoto sportu. Navíc v klasickém orientač-

ním běhu vybojovala účast v reprezentaci 

ČR na světovém poháru v Liberci a získa-

la tak první body do světového poháru. Na 

své konto si připsala druhé místo na MČR 

ve tříčlenných štafetách a byla členkou mis-

trovské sedmičlenné štafety na MČR klubů 

v dresu TJ Turnov. Jak sdělila v rozhovo-

ru pro TvA, nedokáže vyzdvihnout žádný 

z loňských úspěchů, cení si všech stejně. 

„Cílem letošního roku je pro mě nominace 
na mistrovství Evropy v klasickém orientač-
ním běhu, na podzim je mistrovství Evropy 
v radiovém orientačním běhu v Srbsku,“ při-

blížila Michaela Gomzyk Omová. Ta vrcho-

lový sport dělá 15 let, nejlepší turnovskou 

sportovkyní byla již v letech 2000 a 2005. 

Zdraví jí slouží a nechybí jí ani motivace 

pokračovat ve vysokém tempu dál a pokusit 

se dosáhnout ještě na nějaký individuální či 

kolektivní úspěch. (Fotografi e ze slavnostní-
ho předávání ocenění nejlepším sportovcům 
najdete také v samostatném fotoalbu na Fa-
cebooku TvA.)

FLORBAL
* Sobota 28. ledna
- 2. liga mužů – utkání odehráno v Turnově: 

TJ Turnov – FLK Slavoj Tachov 9:6.

- 2. liga žen – turnaj odehrán v Liberci: FBC 

Česká Lípa – TJ Turnov 4:0, USK Slávie 

Ústí nad Labem – TJ Turnov 13:1.

* Neděle 29. ledna
- 2. liga mužů – utkání odehráno v Turnově: 

TJ Turnov – FB Hurrican Karlovy Vary 6:4.

Radim Kolomazník, www.fl orbalturnov.cz

FOTBAL
* Jestliže divizní FK Pěnčín-Turnov, který 

v I. kole dobře obsazeného zimního turnaje 

v Nové Pace „vypráskal“ třetiligový Libe-

rec B 5:2 (vlastní, D. Hurt, Bárta, Koubek, 

V. Hurt), již má za sebou téměř tři týdny 

zimní dřiny, většina oddílů teprve s přípra-

vou na jaro začíná. 

* Nejdále je v přípravě FK Sedmihor-

ky. Po čtyřdenním horském soustředění 

v Rokytnici n. J. jeho hráči trénují pod vede-

ním J. Mencla třikrát týdně a za sebou už 

mají i dvě utkání v jabloneckých Břízkách, 

kde se opět účastní tamního tradičního klá-

ní na umělé trávě. „Brankami Špíny, Vávry 
a Kusáka jsme porazili Vratislavice 3:0 
a poté přehráli Frýdlant 2:1, když góly dali 
Král a Koťátko. V půli týdne nás tamtéž 
čekají Lučany,“ přiblížil vedoucí mužstva 

Míra Kobrle.

* FK Pěnčín-Turnov B, druhý účastník 

krajského přeboru, začal podle kouče Rad-

ka Kotrmana ofi ciálně ve středu 1. února 

„Zatím jsme se scházeli dvakrát týdně 
v hale jenom na fotbálek. Teď už pojedeme 
naostro. Vyrazíme na soustředění do Jizerek 
a poté máme naplánovánu řadu příprav-
ných zápasů, vesměs na umělé trávě v Dou-
bí,“ seznámil nás s nejbližším programem 

turnovské rezervy její mladý lodivod.

* Pilně již trénuje také Mírová pod Kozá-

kovem, nováček krajské I. A třídy. Mančaft 

Výsledkový servis TvA

se herně poprvé představil na umělé trávě 

v Jičíně, kde podlehl exdivizním domácím 1:7. 

* V úvodu přípravy vyvezl na hory svou 

jedenáctku též Stanislav Kočí, trenér Roven-

ska pod Troskami, které na jaře čekají těžké 

záchranářské práce. „Strávili jsme pár per-
ných dní v Novém Městě pod Smrkem. I přes 
nelehké podmínky přežili všichni,“ prozra-

dil nám jeden z hráčů Tomáš Hanzl.

* Další účastník I. B třídy – SK Malá Ská-

la – začal s přípravou na konci ledna v hale 

společným tréninkem A a B mužstva. Krom 

hrubé přípravy jej čeká šňůra nasmlouva-

ných přátelských duelů, hraných na „uměl-

kách“ v Desné, Doubí a Železném Brodě.

Karel Vodrážka, vodraz@centrum.cz 

FUTSAL
* II. liga: FC Dalmach Turnov - Arse-

nal Benešov 9:2 (3:0). Sestava Dalma-

chu: Koubus – J. Mencl, Pařízek, Bernard, 

Bakeš, Krejčík, D. Hurt, V. Hurt, Kalousek, 

Zdražil.     

                 Aleš Krejčík, www.dalmach.cz

HOKEJ
* 7. kolo nadstavby Lomnické hokejové 

ligy, hrané 26. ledna: HC Železný Brod - 
BHK Turnov 1:6 (0:0, 0:2, 1:4). 

* 9. kolo základní části Jičínské hokejové 

ligy, hrané 18. ledna: HC Ronal - HC Pěn-
čín/Daliměřice 5:4 (2:0, 1:0, 2:4). 

* 10. kolo základní části Jičínské hokejové 

ligy, hrané 29. ledna: HC Pěnčín/Daliměři-
ce - HC Chomutice 1:7 (0:1, 1:3, 0:3).

Libor Šlechta, libor.slechta@tiscali.cz

NEJVYŠŠÍ POJIZERSKÁ LIGA 
V LEDNÍM HOKEJI

* Zápasy 14. kola, hrané od 27. do 29. 

ledna: HC Všeň Pojizeří - SDH Trosko-

vice 6:2 (3:1, 1:0, 2:1), HC Sokol Turnov 

- HC Modřišice 4:5 SN (0:0, 3:0, 1:4), HC 

Performers Turnov - HC SDH Hnanice 6:3 

(2:0, 2:3, 2:0). Tabulku s jedenáctibodovým 

náskokem vedou HC Performers.

Pavel Mlejnek, mlejnek@gytu.cz

VOLEJBAL
* II. národní liga, muži: VK Veros Ervě-

nice - TJ Sokol Malá Skála 3:0 (15,22,17), 
3:0 (21,19,20). Sestava: Novák, Krňák, 

Kovář, Kouble, Kobr, Mach a Lukáš.

* II. národní liga, muži: Malá Skála 
- Mladá Boleslav 1:3 (-17,-21,23,-18), 3:1 
(-21,24,20,22). Sestava: Novák, Krňák, 

Kovář, Kobr, Kouble, Pastuch a Lukáš, 

střídali Mach, Brychcí a Pražák. „V tomto 
zápase je nutné vyzdvihnout výkon Honzy 
Hořáka, který nastoupil do druhého zápasu 
za Brychcího a především bezchybným pří-
jmem podání a dobrou poziční hrou v poli 
pomohl ostatním hráčům. Velkou pomocí 
nám byli opět naši skvělí fanoušci,“ uvedl 

trenér Petr Preisler. Více na www.tjmalaska-
la.wbs.cz.

* Výsledky krajského přeboru kadetů 
- juniorů, hráno 29. ledna v Liberci: Turnov 

- Česká Lípa 0:2, Turnov - Mnichovo Hra-

diště 0:2, Turnov - Slavia Liberec 0:2. Sesta-

va: Koudelka, Kudrnáč, Filinger, Mizera, 

Zikuda, Peklák, Svoboda, Černý, trenér 

Peklák st.

Adam Peklák, thepeklis@gmail.com

Turnov, Studentská ulice 1727, tel./fax: 481 321 180, 602 36 44 36
Prodejní doba: Po – Pá 8.00 – 17.00, So 8.00 – 12.00
www.barvy-turnov.cz, e-mail: info@barvyturnov.cz

 autolaky (včetně plnění do sprejů)
 fasádní a interiérové barvy
 laky a lazury (na interiérové a exteriérové dřevo)
 barvy na extrémní zatížení (polyuretany, epoxidy, chlórkaučuky)
 široký sortiment materiálů a pomůcek pro malíře a natěrače

• VÝKUP VOZIDEL K LIKVIDACI ZA HOTOVÉ – ODVOZ ZDARMA
• vystavení dokladu nutného k zákonnému odhlášení vozidla

www.likvidace-vozidel-raspenava.cz

tel. 773 981 411, 603 846 092
e-mail: likvidace.vozidel@email.cz

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE VE VÝKUPNĚ DRUHOTNÝCH 
SUROVIN V TURNOVĚ NAD PERCHTOU

NOVĚNOVĚ  
OTEVŘENOOTEVŘENO

28. října 880, Turnov, tel. 603 760 271 
(vedle MŠ – bývalý Nábytek u školičky)

e-mail: rtkturnov@seznam.cz
Otevírací doba: po – pá 8.00 – 17.00
                                   so 8.00 – 12.00

+ mražené ryby 
+ hotovky
+ nápoje 

+ těstoviny,
 rýže, luštěniny

OVOCE 
ZELENINA

Příprava „bedýnek“ dle objednávky; 
vyzvednutí i mimo prodejní dobu

+

 r

Přijmeme zaměstnance na pozice:

KONSTRUKTÉR
Požadujeme: SŠ, VOŠ,VŠ technického směru, praxe v kreslících 
programech CoCreate, Autocad, Katia apod., zkušenosti na pozici 
konstruktér alespoň 1 rok, fl exibilitu, iniciativu, technické myšlení, 
jednosměnný provoz

ELEKTROTECHNIK
Požadujeme: : SOU – SŠ elektro, praxe v oboru min. 1 rok, platná 
vyhláška 50/78 Sb., zkušenosti z výrobní společnosti výhodou, zna-
lost řídících systémů výhodou, technické myšlení, schopnost spolu-
práce v týmu, spolehlivost, třísměnný a nepřetržitý provoz

Dotazy a informace na tel. 481 319 667 nebo 481 319 767, osobně pondělí a středa.
Zájemci nás mohou kontaktovat na adrese:

 alena.ajchlerova@ontexglobal.com , jana.safarova@ontexglobal.com

ONTEX CZ s.r.o., TURNOV
mezinárodní výrobce hygienických potřeb 

Pronajmu:
KANCELÁŘSKÉ PROSTORY 
NA KOŇSKÉM TRHU V TURNOVĚ

www.shoraly-mlyn.cz, e-mail: info@shoraly-mlyn.cz

K dispozici kancelářské prostory (od 18 do 25 m²), za-

sedací místnost (100 m²), sociální zařízení a parková-

ní v areálu objektu. 

V objektu jsou kompletní PC, telefonní a zabezpečo-

vací rozvody. Ostraha možná, pronajmutí dle dohody 

(možné též jednotlivě).

Palivové tvrdé, bukové dříví - cena od 1.100 Kč m³

K dispozici venkovní stání pro osobní a nákladní vozy

 dvě velké 

zděné garáže

Pronájem komerčních prostor, přístup 

z ulice, vhodné na obchod či kavárnu 

(možnost zřízení venkovního posezení).

Plocha celkem 65 m², vlastní sociální 

zařízení k dispozici.

Zájemci volejte na kontaktní telefon: 608 28 28 48 
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