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Úvodní slovo jednatele
Vážení čtenáři,
Jak rád bych napsal o roce 2021, že byl rokem po covidu a situace se vrátila do normálu, děti i dospělí
začali opět žít, sportovat a plně využívat naše služby. Bohužel by to byla pravda jenom částečná, neboť
první polovina roku byla ještě významně poznamenána mimořádnými opatřeními souvisejícími
s epidemií této nemoci a teprve léto přineslo určité uvolnění a od září pak omezení postupně
odeznívala, situace se však zcela do normálu nevrátila.
Snažili jsme se v rámci možností připravit co nejlépe naše sportoviště a umožnit zažít si požitek a radost
ze sportu nejen co největší skupině registrovaných sportovců, ale zejména aktivní sportující veřejnosti.
Naše venkovní sportoviště se k tomu nabízela a byla i v době covidu plná sportujících.
V rámci naší „omezené činnosti“ jsme tak poskytovali i netradiční služby, jako třeba zřízení provozu
testovacího centra na zimním stadionu pro občany Turnova, pro seniory v DD Pohoda jsme pak
zajišťovali ve značně omezujících podmínkách provoz místního bufetu aj.
Naštěstí vznikl i prostor pro projekty mířící k rozvoji společnosti do budoucnosti. Zde asi největší úsilí
vyžádala příprava a převzetí provozu sportovní haly TSC od 1.1.2022, pro kterou již zajišťujeme projekt
na její rozšíření a modernizaci. Jako významné pozitivum se také jeví plánovaný posun v systému řízení
naší společnosti směřující ke snaze o zlepšování našich procesů a naplňování cílů schválené strategie.
Za to, že jsme přečkali relativně dobře toto těžké období, patří poděkování všem, kteří se na podpoře
a činnosti společnosti podíleli, tedy především jejím zaměstnancům a vedení města, ale též všem
sponzorům, zákazníkům a návštěvníkům našich sportovišť.
Na závěr bych chtěl popřát všem sportu milujícím občanům města, aby v dalším roce bez covidových
omezení prožili co nejvíce radostných a krásných chvil na našich sportovištích.
My všichni z Městské sportovní pro to uděláme maximum

Ing. Jiří Veselka, MBA, jednatel
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Společnost Městská sportovní Turnov, s.r.o.
Základní údaje
Obchodní jméno:

Městská sportovní Turnov, s.r.o.

Vznik organizace:

31. 8. 2000

Sídlo:

Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov

IČO:

259 41 640

DIČ:

CZ 259 41 640

Statutární orgán:

jednatel - Ing. Jiří Veselka, MBA

Dozorčí rada:

Bc. Ondřej Fotr-předseda
Ing. Jan Budina
Bc. Jindřich Kořínek
Mgr. Pavel Mlejnek
Miroslav Reichl
David Schindler
František Zikuda

Základní kapitál:

234 561 293,- Kč

Vlastník společnosti: Město Turnov 100%

Předmět podnikání
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (zapsáno 28. prosince
2010)
• poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti regenerace, rekreace, rekondice a
sportovního tréninku (zapsáno 28. prosince 2010)
• silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí (zapsáno 8.
srpna 2014)
• prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (zapsáno 7. prosince 2015)
• hostinská činnost (zapsáno 3. června 2019)
• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (zapsáno 3. června 2019)
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Předmět činnosti
• údržba a provoz sportovních a volnočasových zařízení města Turnov (zapsáno 3. června 2019)

Činnosti a organizační struktura
Činnost
Organizace Městská sportovní Turnov, s.r.o. byla zřízena v roce 2000. Hlavním důvodem bylo zajištění
následujících činností spojených s potřebou zajištění efektivního fungování a rozvoje městských
sportovních a rekreačních zařízení:
a) starat se o správu a údržbu sportovních zařízení, která jsou v majetku města (plavecký bazén,
atletický stadion, fotbalový stadion, sokolovna Mašov, hřiště Duhové energie),
b) aktivně se podílet na přípravě a realizaci nových sportovních a rekreačních zařízení města
(Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada, Sportovní hala na Turnově 2 aj.).
c) poskytovat sportovní služby v širokém rozsahu spektra (trenérská a lektorská činnost,
organizace sportovních akcí, provoz sportovišť apod.)
d) Poskytování gastronomických služeb jako doplňková činnost
Organizační struktura
Na následujícím obrázku je organizační schéma se znázorněnou strukturou zaměstnanců k 31.12.2021
Organizační struktura k 31.12.2021
JEDNATEL/ŘEDITEL
Ing. Jiří Veseka, MBA

BAZÉN VÝŠINKA
SRA MAŠKOVA ZAHRADA

Robert Havlín

ÚSEK SPORTOVIŠŤ

ÚSEK GASTRO

Ing. Tomáš Špinka

Technik bazénu (1)

Pavel Mikeš

Jana Klausová

ÚSEK ŘEDITELE

Plavčík/instruktor (1,5)
Uklízečka (2)
ZIMNÍ STADION

ATLETICKÝ STADION

Ledař/údržbář (3)

Správce/údržbář (1)

Uklízečka (2)

KOUPALIŠTĚ

FOTBALOVÝ STADION

Technik bazénu, Plavčík

Správce (1)

Uklízečka

Údržbář (1)

SPORTBAR ZS A
KOUPALIŠTĚ
Obsluha (brigádně DPP)

Ing. Šárka Gahlerová

RESTAURACE MAŠOV

HLAVNÍ TECHNIK

Obsluha (1)

Pavel Mikeš

SOKOLOVNA MAŠOV

HŘIŠTĚ TSC

Bufet Pohoda

Správce (DPP)

správce (DPP)

Obsluha (brigádně DPP)

Pumptrack

ADMINISTRATIVA MST

PR A MARKETING
Mgr. Zdeňka Štrauchová
(DPP)

TENISOVÉ KURTY

GRANTY A DOTACE

správce (DPP)

Ing. Šárka Gahlerová

SKATE PARK A BEACH

Počet zaměstnanců 19 + jednatel; Na MD 1,75 zaměstnance; Průměrná mzda 29 091,- Kč (v kraji
35 032,- Kč)
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Přehled areálů provozů spravovaných společností a jejich majetkových vztahů
Hlavní náplní společnosti byla v roce 2020 správa a údržba následujících sportovních areálů v majetku
společnosti, nebo města a provoz občerstvení v těchto areálech. Dále pak zajištění souvisejících
investic, oprav a potřebných revizí.
Maškova zahrada (zimní stadion Ludvíka Koška, koupaliště Maškova zahrada, skatepark, in-line stezka,
dětská a multifunkční hřiště), Pumptrack (malý a velký okruh) - areál v majetku společnosti.
Plavecký bazén Výšinka - areál v majetku společnosti.
Atletický stadion Ludvíka Daňka a tenisový kurt, areál v majetku společnosti, některé dílčí pozemky
v pronájmu od města a TJ Sokol
Fotbalový stadion - hlavní hrací plocha je majetek společnosti, tréninková plocha za tratí majetek
města v pronájmu, umělá tráva majetek FK Turnov na pozemku města.
Sokolovna a hřiště Mašov - areál v majetku společnosti, včetně venkovního hřiště.
Hřiště u TSC Alešova - dolní i horní hřiště majetek společnosti.
Samostatným střediskem je provoz GASTRO (Sportbar na zimním stadionu, občerstvení na koupališti
Maškova zahrada, restaurace v sokolovně Mašov a v pronájmu bufet v DD Pohoda).

Významné události a přehled hospodaření 2021

Správa a řízení společnosti
V oblasti managementu došlo k dalšímu posunu v řízení procesů. Dle plánu byly zpracovány firemní
směrnice pro uzavírání a evidence smluvních vztahů některých provozních procesů a nyní probíhá jejich
zavádění do praxe. V oblasti strategického řízení společnosti, byly vyhodnoceny cíle za 1. rok období
2021-2024, na které je strategie navržena (viz kapitola dále).
V personální oblasti nedošlo v managementu k žádným změnám, snížený počet zaměstnanců
společnosti o jednoho se podařilo udržet. Jedna zaměstnankyně bazénu odešla na MD a byla ve
stejném úvazku nahrazena nově nastoupivší.
V rámci organizační struktury jsme plánovaly některé změny v rámci provozu koupaliště, bohužel
nedošlo z personálních důvodů k jejich realizaci. Byly podniknuty jenom dílčí kroky směrem k pečlivější
přípravě a popisu nastavení provozních procesů, z důvodu jejich snadnější kontroly.
V praxi zafungoval dotační management, kdy se podařilo zajistit nejen dotace poskytované státem jako
kompenzace za omezení v době epidemie covid, ale i dotaci na vzdělávání (POVEZ) a dotaci na realizaci
energetických úspor na zimním stadionu (úspornější čistírna vody na principu ROS)
Významnou změnou byla příprava na správu a možný převod dalšího majetku do společnosti, a to
sportovní haly na Turnově 2 (hala TSC), kterou její vlastník Tělocvičný a sportovní club Turnov převedl
do majetku Města. Naše společnost pak na základě pověření Města zajišťuje přípravu projektu na její
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rekonstrukci a modernizaci a od 1.1.2022 i její provoz včetně převzetí všech zaměstnanců a části
drobného majetku.
Dozorčí rada vykonávala v průběhu roku řádně svoji funkci. V souladu se Zakladatelskou listinou
proběhlo pět zasedání. Členové DR se věnovali individuálně kontrole jednotlivých sportovišť dle
rozdělení provedeném na DR.

Hlavní cíle v roce 2021
Z hlediska naplnění poslání společnosti byl hlavním cílem vytvořit v rámci možností podmínky pro
sportování veřejnosti a co nejrychleji překonat následky epidemie Covid. Cca celou 1.polovinu roku
jsme se museli potýkat s různými problémy jako limity návštěvníků sportovišť a hygienickými
opatřeními. Lze konstatovat, že se toto v zásadě podařilo, včetně toho, že jsme nezaznamenali žádné
sankce, a provoz sportovišť se z omezeného režimu v 2.polovině roku rozjel naplno.
V návaznosti na zmíněnou strategii společnosti na období 2021-24 byly realizovány cíle plánované ve
strategii na rok 2021. Po vyhodnocení lze zjednodušeně konstatovat, že celkové průměrné plnění
strategických cílů ve všech oblastech bylo na cca 96 %. Cíle v oblasti investic byly plněny nad plánovaný
rozsah (145%), nebyly pak zcela naplněny cíle v oblasti našich služeb (70%) a cíle v oblasti správy a
řízení společnosti (75%). Cíle z oblasti péče o zaměstnance pak byly splněny prakticky stoprocentně
(97%). V následujícím roce se hodláme více zaměřit na oblasti s menším % plněním cílů.
Rok 2020 byl poměrně náročný na investiční činnost. Jako jedna z priorit MST byla stanovena vestavba
zimního stadionu. Stavbu se podařilo úspěšně realizovat, a to včetně inženýrské činnosti při zajišťování
stavebního povolení, soutěže i vlastní stavby. Realizované technické prostory budou sloužit dočasně
jako šatny pro mládež HC Turnov, kterému se těchto prostor značně nedostává.
Souběžně s touto vestavbou jsme pak realizovali vestavbu sledovny na zimním stadionu tak, aby
obsluha viděla na ledovou plochu, jak bývá standardní čímž došlo i ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků.
Tato akce částečně souvisela s realizací nové čistírny vody na bázi reversní osmózy, která jednak
přinese energetické úspory, a zároveň významně omezí degradaci technologií a rozvodů na zimním
stadionu vlivem přítomnosti nečistot ve stávajícím systému.
Jako další priorita byla příprava významných investic (soutěže, studie, projekty), konkrétně na
přístavbu zimního stadionu jsme získali stavební povolení a jsme připraveni okamžité po případném
vyhlášení dotačního programu NSA o tuto dotaci požádat. Zároveň proběhla soutěž a realizuje se
projektová dokumentace „Studie přístavby a modernizace sportovní haly na Turnově II“ (hala TSC), kde
pokračují práce k získání příslušných stavebních povolení v roce 2022.
Z hlediska dalších cílů je třeba zmínit zvládnutí letní sezóny koupaliště. To bylo bohužel provázeno
řadou nepříznivých okolností, kdy do poloviny července, bylo poměrně slušné počasí, ale platila ještě
covidová omezení počtu návštěvníků a lidé měli i obavy z možného návratu infekce covidu. 2. polovina
léta pak byla na počasí velmi špatná s minimem slunných dní. Za společnost jsme nebyli zcela spokojeni
s kvalitou našich gastro služeb, což bylo částečně dáno i plánovanou změnou na postu vedoucí a s tím
spojenými personálními problémy. Toto chceme pro příští sezónu výrazně zlepšit.
Zavedené obohacení provozu o některé další prvky, jako animační programy, rozšíření atrakcí se
částečně podařilo udržet a v tomto trendu chceme pokračovat.
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Podařilo se též ve větší míře realizovat svépomocí některé investice (pódium na koupališti, skladové
prostory na atletickém a fotbalovém stadionu, schody na fotbalovém stadionu aj.), což přináší úspory
nákladů společnosti. I tento trend chceme do budoucna zachovat a rozvíjet.
Z hlediska PR byl zpracován mediální plán, který reagoval na připravované akce a sportovní aktivity
v průběhu roku. Mediálně byly prezentovány též aktivity týkající se přípravy sportovišť na sezónu
(hřiště s umělým povrchem, čistění bazénů v areálu Maškovy zahrady atd.). Spolupráce s médii
fungovala na dobré úrovni, veškeré vydané zprávy byly ihned publikovány v regionálním tisku, a to v
tištěné i internetové podobě. Jako příloha Výroční zprávy je uveden „Bulletin fotografií Městské
sportovní Turnov_2021“, který obrazově zachycuje dění ve společnosti v tomto roce.

Přehled hospodaření
Společnost obdržela od Města Turnov vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecného
hospodářském zájmu ve výši 9,581 mil. K. Dotace byla ponížena oproti původní dohodnuté výši o 0,5
mil z důvodu epidemie a obav z naplnění rozpočtu města. Příspěvek na investice formou investiční
dotace obdržela společnost ve výši 1,5 mil. Kč, a pak dvě účelové investiční dotace na vestavbu zimního
stadionu 2,3 mil a 1,5 mil na projektovou dokumentaci sportovní haly na Turnově 2.
V rámci rozboru hospodaření si je třeba uvědomit, že s ohledem na zcela mimořádnou a neočekávanou
situaci, kdy byla sportoviště prakticky více jak 5 měsíců zavřená je srovnání s ročním plánem, či výsledky
předchozího období poněkud problematické.
Hospodaření skončilo se ztrátou – 5,2 mil. Kč (bez odpisů zisk +2,9 mil. Kč). Ve srovnání s původním
plánem je to o 2,7 mil lepší. Při hodnocení srovnání s minulými roky je třeba si uvědomit, že rok 2020
byl zasažen covidovými opatřeními, rok 2019 nikoliv, Stejně tak srovnání s původním plánem, protože
situace byla pro plánování velmi těžko predikovatelná. Proto jsme ve společnosti plnění plánu sledovali
průběžně, a reagovali operativně aktualizací plánu s cílem dosáhnout přijatelného výsledku
hospodaření, čehož je dokladem i v následující tabulce přehledu hospodaření uvedená verze plánu č.4
ze září 2021. Srovnání má tedy poněkud omezenou vypovídací schopnost, neboť všechny tyto výsledky
jsou ovlivněny uzavřením sportovišť a s tím souvisejícím poklesem tržeb, snížením dotací města, které
však byly kompenzovány podpůrnými programy ze strany státu (COVID 2021 Covid GASTRO,
ANTIVIRUS apod.) a naopak se ušetřilo na nákladech uzavřených sportovišť. Významně jsme se snažili
též pracovat s dalšími dotacemi.

Přehled všech dotačních titulů investičního i provozního charakteru získaných naší společností je
uveden v následující tabulce.
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Přehled dotací MST:
Provozní dotace Město (platba SGEI)
dod.č.1
Celkem

9 081 000,00 Kč
500 000,00 Kč
9 581 000,00 Kč

Celkem

1 500 000,00 Kč
2 300 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
5 300 000,00 Kč

Celkem

1 160 250,00 Kč
2 151 000,00 Kč
3 311 250,00 Kč

Investiční dotace Město
Investice a velké opravy majetku
Na vestavbu šaten
PD haly
Dotace Covid
Covid 2021
Antivirus+Gastro
Ostatní dotace
POVEZ (vzdělávání)
OPPIK (realizace 2021/úhrada 2022) - ROS
Celkem
Celkem získáno na dotacích mimo Město

271 000,00 Kč
585 000,00 Kč
856 000,00 Kč
4 167 250,00 Kč

Na následující stránce je uvedena tabulka přehledu hospodaření ve srovnání skutečnosti za jednotlivé
roky a plánu ve dvou verzích se skutečností roku 2021
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Číslo
účtu

Název účtu

Skutečnost
2019

Skutečnost
2020

Plán 2021
verze 4

501

Spotřeba materiálu

3 063 325 Kč

2 842 221 Kč

3 370 000 Kč

2 168 192 Kč

1 978 160 Kč

502

Spotřeba energie

3 833 833 Kč

2 943 387 Kč

4 151 715 Kč

3 220 619 Kč

2 608 135 Kč

Plán 2021 v1

Skutečnost
2021

Výroční zpráva za rok 2021

503

Spotřeba ost.
nesklad.dodav.

504

Prodané zboží

2 335 920 Kč

511

Opravy a udržování

1 130 192 Kč

512

Cestovné

2 397 Kč

513

Náklady na reprezentaci

6 841 Kč

518

Ostatní služby

521-3

217 000 Kč

217 000 Kč

0 Kč

1 985 484 Kč

3 258 000 Kč

1 826 712 Kč

1 918 461 Kč

618 114 Kč

1 010 000 Kč

828 235 Kč

913 537 Kč

4 000 Kč

0 Kč

0 Kč

15 363 Kč

5 000 Kč

6 288 Kč

38 473 Kč

2 401 482 Kč

2 164 120 Kč

1 800 000 Kč

1 639 092 Kč

1 896 247 Kč

Mzdové náklady

8 333 506 Kč

7 951 632 Kč

9 012 943 Kč

8 158 223 Kč

8 346 370 Kč

524

Zákonné soc. a zdrav.
pojištění

2 177 799 Kč

1 749 177 Kč

2 359 332 Kč

2 285 702 Kč

2 385 248 Kč

527

Zákonné sociální náklady

191 580 Kč

140 622 Kč

185 802 Kč

238 046 Kč

330 600 Kč

567 Kč

528
531

Daň silniční

532

Daň z nemov.věcí

538

Ostatní daně a poplatky

541

ZC prodaného DHM a DNM

542

Prodaný materiál

543

Dary

544

Smluvní pokuty a úroky
z prodlení

545

Ostatní pokuty a penále

546

Odpis pohledávky

548

Ostatní provozní náklady

549

Manka a škody

551

Odpisy DNM a DHM

558

Opravné položky daňové

563

Kursové ztráty

568

Ostatní finanční náklady

588-9

Aktivace zásob a majetku7

0 Kč

0 Kč

7 825 Kč

9 099 Kč

8 050 Kč

8 050 Kč

9 786 Kč

166 702 Kč

164 028 Kč

166 702 Kč

248 010 Kč

248 010 Kč

4 060 Kč

550 Kč

5 000 Kč

10 823 Kč

5 823 Kč

0 Kč

0 Kč

14 816 Kč

0 Kč
0 Kč
1 923 Kč

71 Kč

0 Kč
0 Kč

20 Kč
8 200 Kč

2 Kč
10 000 Kč

417 545 Kč

404 935 Kč

8 319 Kč

134 332 Kč

6 735 295 Kč

6 645 658 Kč

450 000 Kč

7 322 238 Kč

-8 200 Kč

402 793 Kč

97 348 Kč

215 730 Kč

7 071 947 Kč

8 115 493 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

49 225 Kč

47 927 Kč

53 253 Kč

54 603 Kč

-53 487 Kč

-220 500 Kč

Náklady celkem

30 833 694 Kč

27 602 896 Kč

33 376 782 Kč

28 517 907 Kč

29 243 754 Kč

Náklady celkem bez odpisů

24 098 399 Kč

20 957 238 Kč

26 054 544 Kč

21 445 960 Kč

21 128 261 Kč

602

Tržby z prodeje služeb

-8 713 846 Kč

-7 774 877 Kč

-9 567 450 Kč

-6 314 767 Kč

-6 720 287 Kč

604

Tržby za zboží

-5 097 563 Kč

-4 474 171 Kč

-6 353 125 Kč

-3 957 803 Kč

-3 840 323 Kč

641

Tržby z prodeje DNM a
DHM

0 Kč

0 Kč

642

Prodej materiálu

0 Kč

0 Kč

646

Výnosy z odepsaných
pohledávek

648

Ostatní provozní výnosy

649

Mimořádné provozní výnosy

-90 028 Kč

51 000 Kč

444 374 Kč

-227 040 Kč

-1 000 Kč
-33 859 Kč

-2 440 756 Kč

-2 000 Kč

-12 494 373 Kč

-11 160 000 Kč

-9 212 090 Kč

-9 558 000 Kč

0 Kč

-13 443 888 Kč

0 Kč

663
668

Ostatní finanční výnosy

688

Ostatní mimořádné výnosy
Výnosy celkem
ZTRÁTA
ZTRÁTA bez odpisů

-5 Kč

0 Kč

-25 096 301 Kč

-23 901 894 Kč

-25 480 575 Kč

-22 766 943 Kč

-24 004 497 Kč

5 737 393 Kč

3 701 002 Kč

7 896 207 Kč

5 750 964 Kč

5 239 257 Kč

-997 902 Kč

-2 944 656 Kč

573 969 Kč

-1 320 983 Kč

-2 876 236 Kč
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Investiční činnost v roce 2021
Plán velkých oprav a investice byl schválen ve výši 1,5 mil. Kč, ačkoliv společnost plánovala větší částku
o 3,3 mil více, kterou nakonec včetně dalších účelových investic podpořených z rozpočtu města
realizovala. ˇ
Mezi tyto větší účelové investice patří vestavba zimního stadionu v nákladu 2,3 mil a zajištění
projektové dokumentace pro rozšíření a modernizaci sportovní haly na Turnově 2. Dále jsme plánovali
realizaci úpravny vody na bázi reverzní osmózy v hodnotě cca 2 mil. Kč, dodání vozidla na kontejnery a
některé úpravy areálu Maškovy zahrady. Celkem jsme realizovali investice v hodnotě 7,395 mil. Kč.
Rozdíl financovala společnost částečně ze svých zdrojů, částečně z dotací (přehledně viz následující
tabulka)
Ne nezanedbatelným přínosem ke zhodnocení majetku jsou svépomocné práce, které společnost
vykázala v rozsahu 1326 hod, jenž odpovídá hodnotě více než 450 tis. kč

Přehled všech investic s vyčíslením nákladů a zdrojů na jejich realizaci je v následující tabulce.

středisko
Kanelář

název investice / opravy

Plán

příslušenství k travním traktorům - sada
dokoupení dílenského nářadí pro všechny
střediska

Skutečnost

127 000,00 Kč

96 095,00 Kč

50 000,00 Kč

58 200,00 Kč

spoluúčast MST
/práce hod./

177 000,00 Kč
Atleťický
stadion

oprava tartanové atletické dráhy

90 000,00 Kč

106 424,00 Kč

výměna reproduktorů na ovále stadionu

55 000,00 Kč

38 556,00 Kč

skladovací prostory pro novou techniku

100 000,00 Kč

71 280,00 Kč

60

70 000,00 Kč

78 798,00 Kč

25

80 000,00 Kč

100 188,00 Kč

90

100 000,00 Kč

102 000,00 Kč

28

odvodnění příjezdové komunikace do areálu

55 000,00 Kč

15 000,00 Kč

5

skladovací prostory pro nářadí a materiál.

50 000,00 Kč

51 500,00 Kč

8

sedačky na tribunu I. etapa

75

315 000,00 Kč
Fotbalový
stadion

ozvučení fotbalového areálu a doplnění elektro
skladovací prostory pro techniku

285 000,00 Kč
Bazén
Výšinka

doplnění a obnova systému MaR

160 000,00 Kč

298 823,00 Kč

40

výměna pískové filtrace

130 000,00 Kč

95 166,00 Kč

22

35 742,00 Kč

8

290 000,00 Kč
Sokolovna
Mašov

výměna dveří z restaurace na sál

45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
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Maškovka

traktorová sekačka s vysokým výklopem

110 000,00 Kč

110 000,00 Kč zaplac.dod.2022

želva (malá + velká) - čištění stěn bazénů

240 000,00 Kč

258 800,00 Kč

10

100 000,00 Kč

130 072,00 Kč

6

podlahový mycí stroj s odsáváním (pevné plochy)

450 000,00 Kč
Gastro
provozy

dokoupení vybavení gastro provozů

Ostatní

zatraktivnění areálu Maškovy zahrady - spodní
část

40 000,00 Kč

38 000,00 Kč

1 602 000,00 Kč

1 684 644,00 Kč

200 000,00 Kč

244 112,00 Kč

488

2 000 000,00 Kč

1 950 000,00 Kč

180

950 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

15

přístavba a vestavba šaten zimního stadionu

2 300 000,00 Kč

2 383 564,00 Kč

266

Studie a PD haly na Turnově 2 (TSC)

1 945 000,00 Kč

1 245 000,00 Kč

Rozpracováno

Poznámky : všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

7 395 000,00 Kč

6 822 676,00 Kč

1326

Zdroje:

Město Turnov (1,5 + 2,3 + 1,5 mil.)

5 300 000,00 Kč

* Ze zdrojů MST

2 700 000,00 Kč odpracováno celkem 1326 hod

zajištění kvality vody na zimním stadionu
užitkový nákladní automobil + kontainery 5 ks

V hodnotě: 464 100,00 Kč

** Žádost o dotaci OPPIK 1,95 mil. Kč

585 000,00 Kč dotace v 2022

doplatek PD v roce 2022

500 000,00 Kč
7 395 000,00 Kč

Přehled nákladů a výnosů středisek
Hodnocení výsledků středisek je v roce, který byl z více jak poloviny ovlivněn epidemií Covid velmi
problematické a specifické. V následující tabulce je možné si udělat určité srovnání s předchozími roky,
kdy ale „normálním“ rokem je rok 2019, neboť i v roce 2020 byla zavedena mimořádná opatření kvůli
covidu.
Na situaci doplatilo zejména koupaliště a gastro provozy, které byly uzavřeny či omezen počet jejich
potenciálních klientů. Prostor Sportbaru jsme alespoň nezištně poskytly za účelem zřízení testovacího
centra společnosti Medila, čímž jsme získali aspoň úhradu nákladů a drobné prostředky z nájmu. Snažili
jsme se v době lockdownu přes výdejní okénku udržet provoz restaurace v Mašově, což aspoň přineslo
minimální kladný výsledek hospodaření střediska. Poměrně velká ztráta bufetu Pohoda (cca 150 tis.)
byla dána velkým omezením mobility klientů a omezením návštěv DD Pohoda, službu jsme však po
dohodě s paní ředitelkou udrželi alespoň v omezených podmínkách (zkrácení pracovní doby) pro
klienty i v těchto podmínkách, kdy jim nakupoval aspoň personál DD
Kladné hospodaření střediska Pumptrack je dáno dlouhodobým časově rozlišeným výnosem z reklamy
na jeho povrchu, která umožnila jeho realizaci.
V následující tabulce je přehled hospodaření jednotlivých středisek a výpočet upravující jejich
hospodaření s ohledem na rozpočítání nákladů a výnosů režijního střediska Kancelář, kdy je klíčem
velikost nákladů a výnosů jednotlivých středisek. HV je uveden jako ztráta, což znamená, že záporný
výsledek je vlastně ziskem střediska (v MST takto dáno zobrazováním z účetního softwaru)
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Č.stř
Název střediska
.

Účt
y

1

Bazén

5

1

Bazén

6

Skutečnost
2021

Název účtu
Náklady
celkem
Výnosy celkem

2 405 147

3 407 103

-1 441 298

-1 509 496

-1 470 665

903 891

895 651

1 936 438

93 619

262 043

3 840 653

2 948 860

2 911 120

-10 722 323

-9 058 992

-11 160 501

-6 881 670

-6 110 132

-8 249 381

0

0

382 468

181 391

233 504

-95 350

-69 406

-123 132

HV ztráta

287 118

111 985

110 372

HV ztráta vč.režie

267 903

91 320

924 947

970 070

1 178 214

-959 025

-1 060 620

-1 038 534
139 680

HV ztráta vč.režie
2

Kancelář

5

2

Kancelář

6

Náklady
celkem
Výnosy celkem

HV ztráta
HV ztráta vč.režie
3

Sokolovna Mašov

5

3

Sokolovna Mašov

6

4

Restaurace Mašov

5

4

Restaurace Mašov

6

Náklady
celkem
Výnosy celkem

Náklady
celkem
Výnosy celkem

HV ztráta

-34 078

-90 550

-669 368

-621 847

41 865

39 405

33 761

-23 155

-28 599

-15 531

18 710

10 805

18 230

6 327

-1 937

1 352 369

1 045 815

1 714 759

-834 660

-632 085

-409 050

517 710

413 730

1 305 709

47 611

153 041

1 911 996

1 665 998

1 830 038

-1 011 273

-987 598

-225 946

HV ztráta

900 722

678 400

1 604 092

HV ztráta vč.režie

372 522

274 911

0

0

0

72 023

71 317

213 606

HV ztráta vč.režie
5

Tenisové hřiště

5

5

Tenisové hřiště

6

Náklady
celkem
Výnosy celkem

HV ztráta
HV ztráta vč.režie
6

Atletický stadion

5

6

Atletický stadion

6

Náklady
celkem
Výnosy celkem

HV ztráta
HV ztráta vč.režie
7

Fotbalový stadion

5

7

Fotbalový stadion

6

Náklady
celkem
Výnosy celkem

Kluziště

9

Hřiště nádraží

5

9

Hřiště nádraží

6

Náklady
celkem
Výnosy celkem

HV ztráta
HV ztráta vč.režie
10

Maškovka

5

10

Maškovka

6

Náklady
celkem
Výnosy celkem

HV ztráta
HV ztráta vč.režie
11

Skutečnost
2019

2 345 189

HV ztráta

8

Skutečnost
2020

Zimní stadion

5

Náklady
celkem

13

0

-38 706

-13 891

72 023

32 611

199 715

82 919

17 518

514 347

593 800

637 367

-61 931

-112 822

-124 907

452 416

480 978

512 460

480 167

483 144

8 129 060

7 560 669

8 248 584
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Zimní stadion

6

Výnosy celkem

-3 739 009

-3 536 256

-3 647 025

4 390 051

4 024 413

4 601 559

2 597 446

2 770 466

6 062 363

6 395 865

6 398 358

-1 770 117

-2 857 386

-2 784 506

4 292 246

3 538 479

3 613 853

3 778 521

2 559 544

87 295

2 415

1 079

0

0

0

87 295

2 415

1 079

100 501

2 704

2 613 363

3 208 148

4 026 202

-2 245 369

-3 324 649

-4 082 614

367 994

-116 501

-56 412

-1 051 671

-1 761 902

871 997

476 431

0

-722 674

-396 726

0

149 323

79 705

0

-302 925

-105 442

23 511

15 670

0

-73 911

-101 866

0

-50 400

-86 196

0

-106 589

-146 493

54 452

21 895

0

-286 845

-186 615

0

HV ztráta

-232 393

-164 720

0

HV ztráta vč.režie

-456 024

-275 997

Celkem náklady

29 227 899

27 602 896

30 833 694

Celkem výnosy

-23 986 940

-23 901 822

-25 096 302

5 240 959

3 701 073

5 737 392

HV ztráta
12
12

HV ztráta vč.režie
Koupaliště
Maškovka
Koupaliště
Maškovka
HV ztráta

5

Náklady
celkem

6

Výnosy celkem

HV ztráta vč.režie
13

Skatepark

13

Skatepark

5

Náklady
celkem
Výnosy celkem

HV ztráta
HV ztráta vč.režie
14

Sportbar

5

14

Sportbar

6

Náklady
celkem
Výnosy celkem

HV ztráta
HV ztráta vč.režie
15

Pohoda kiosek

6

15

Pohoda kiosek

648

Náklady
celkem
Výnosy celkem

HV ztráta
HV ztráta vč.režie
16

Dolní stánek koup.

16

Dolní stánek koup.

648

Náklady
celkem
Výnosy celkem

HV ztráta
HV ztráta vč.režie
17

Pumptrack

17

Pumptrack

Náklady
celkem
Výnosy celkem

Celkem HV (Ztráta)

Sportovní areály
V celkovém součtu jsme zaznamenali z důvodů téměř půlročního uzavření sportovišť pouze cca 100 tis.
návštěvníků, což je ve srovnání s loňským počtem, kdy bylo téměř 250 tis. návštěvníků pouhých 40 %.
Číslo odpovídá 5 ti měsíčnímu uzavření sportovišť a omezení možnosti sportování větších skupin po
část roku. Většina návštěvníků pak využívá naše areály opakovaně; zejména školy, školky a sportovní
kluby.
Dále podrobnější informace k jednotlivým areálům
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Bazén Výšinka
Plavecký rok 2021 byl z důvodu covidu zahájen 6.9.2021 a ukončen 31.12.2021.

Plavecký bazén Výšinka má rozměry 16,5 m x 8 m s hloubkou 1,2 m – 1,6 m a teplotou vody 29 °C a
vzduchu 30 °C. Bazén je využit převážně pro výuku mateřských, základních a středních škol. Následně
je bazén využit pro plavání veřejnosti v ranních, odpoledních a víkendových hodinách. Dále je bazén
využíván pro organizované lekce pod vedením instruktorů a cvičitelek (Aquaerobik, plavání těhotných,
kurzy neplavců a oddíly sportovního plavání).
Provozu v roce 2021 začal dle rozvrhu v dopoledních hodinách probíhala povinná školní výuka MŠ, ZŠ,
SŠ. A v odpoledních hodinách probíhaly plavecké kurzy, aquaerobic, plavání těhotných, sportovní
plavání, veřejnost a pronájmy bazénů.
Statistika návštěvnosti:
V období od 6.9.2021 do 31.12.2021 navštívilo plavecký bazén 9204 osob.
ZŠ

MŠ, Gymnázium

Veřejnost, pronájem

Aquaerobik

Celkem

4600

1404

2600

600

Cca 9 200

Z hlediska údržby se nám podařilo v covidové odstávce provést výměnu filtračních náplní (2 filtry).
Pískovou náplň byla vyměněna za drcené sklo, kde účinnost filtrační náplně se zvýšila o 20 % a životnost
náplně se prodloužila o 2 roky, dle výrobce. Dále byla provedena výměna zastaralého systému měření
a regulace. Došlo k rozdělení okruhu vytápění, na okruh bazénové vody a na okruh vzduchotechniky.
Dnes již můžeme konstatovat, že díky této úpravě je možné rozděleně regulovat teploty vody a vzduchu
v době mimo provozní dobu, čímž dochází k úspoře energie.
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V plánu na rok 2022 se v prázdninové výuce připravuje výměna výbojkových světel v bazénové hale.
Výměna bude provedena za ledková svítidla, kde je možná úspora až o 40 %, dle dodavatele.
Otevření venkovního koupaliště bylo v červnu 2021 a uzavření koupaliště koncem srpna 2021.
Zaměstnanci bazénu na Výšince se na letní sezónu přesouvají na letní koupaliště do Maškovy zahrady,
kdy letní sezóna 2021 proběhla z naší strany bez stížností a problémů.
Vedoucím bazénu Výšinka je Robert Havlín

Fotbalový stadion
Sezóna standardně: srpen až listopad (podzimní část sezóny), březen až červen (jarní část sezóny).
Celoročně, ale především v zimním období je provozováno hřiště s umělým travnatým povrchem.

Krátké shrnutí provozu:
Bohužel i v roce 2021 výrazně ovlivnila pandemie Covid 19 fungování fotbalového areálu, především
v jarní části sezóny, kdy muselo být odloženo, nebo zcela zrušeno několik mistrovských utkání. Dopad
pandemie byl znát i na omezení tréninkové činnosti fotbalistů FK Turnov. I přes uzavírky sportovišť byla
prováděna pravidelná údržba, se zaměřením na kvalitu travnaté plochy, kdy obě hřiště byla z důvodu
uzávěr „bez zátěže“ čehož se využilo pro velkou údržbu hlavního hřiště, kterou realizovala firma
Eurogreen. Podařilo se uskutečnit i několik větších investičních akcí. Především jde o kompletně nové
ozvučení na hlavním hřišti, zvětšení skladovacích prostor pro techniku a nové skladovací prostory pro
sportovní vybavení, na zadním tréninkovém hřišti. Dále se podařila instalace nové světelné tabule
umístěné na budově zázemí a došlo i na kompletní rekonstrukci internetových rozvodů v areálu.
Koncem roku se ještě podařilo instalovat nové venkovní rozvody elektro, respektive napojení pro
Stream přenosy. Drobná údržba zázemí byla prováděna během celého roku (výmalby, elektro, atd.)
Z dlouhodobých úkolů se v roce 2021 pracovalo především na vyřešení neutěšeného stavu tribuny
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diváků, dále na postupném dokončení architektonické studie celého fotbalového areálu, na obou
bodech se bude intenzivně pracovat i v roce 2022.
Pravidelné soutěže a tréninky, všech věkových kategorií se postupně rozbíhaly z výše uvedené
Pandemie Covid 19 až od měsíce června. Nicméně se fotbalistům FK Turnov podařilo udržet všechny
kategorie a patří v rámci krajských soutěží mezi nejlepší družstva a ambicemi na postup do vyšších
soutěží. K vytíženosti areálu určitě přispělo i přidělení krajského střediska mládeže (TSM)do Turnova.
V zimních měsících bylo hojně využíváno i hřiště s umělým povrchem, kde MST zajišťuje jeho
pravidelnou údržbu. Provoz a fungování celého areálu je poměrně pravidelně konzultováno na
schůzkách se zástupci FK Turnov.
Personální zajištění provozu:
Šimek Jiří – vedoucí areálu/správce
Dlouhý Luděk – správce
Statistika využití 2021:
Celkem: 32 mistrovských utkání všech věkových kategorií – průměrná účast cca 150 osob
(sportovci/diváci/pořadatelé)
10 přátelských utkání
555 tréninkových jednotek (všechny věkové kategorie, průměrná účast 20 sportovců na
tréninkovou jednotku)

Atletický stadion
Hlavní sezóna provozu atletického stadionu v roce 2021 probíhala od začátku května do konce října.
Využíván byl však celoročně i během zimního období, kdy se odklízel případně napadaný sníh z atletické
dráhy (hojně využívali i běžečtí „hobíci“ z řad veřejnosti v době covidu).
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Krátké shrnutí provozu:
Bohužel ani atletický areál neunikl opatřením z důvodu pandemie Covid 19, i když se jednalo o venkovní
sportoviště, kde vládní nařízení nebyla tak přísná jako u sportovišť vnitřních. Tréninková činnost atletů
byla postupně zahájena od měsíce května a závodní činnost se naplno rozběhla od června, kdy byla
odstartována celorepublikovou soutěží „Atleti spolu“ (na 173 stadionech v ČR v jeden den). Co se však
nepodařilo z důvodu pandemie Covid 19 uskutečnit, je řada školních akcí, z důvodu pandemických
opatření. Z těchto důvodů byl přeložen i tradiční mezinárodní atletický mítink Memoriál Ludvíka Daňka,
který se uskutečnil mimořádně až září, nicméně byl opět svátkem atletiky nejen v Turnově. Soutěže
atletů probíhaly standardně, za dodržování, vládních opatření. Veřejnost měla přístup na stadion po
celý rok bez omezení.
Na údržbě atletického areálu se intenzivně pracovalo po celý rok. Uzavření areálu v jarních měsících,
se využilo k opravě několika poškozených míst tartanové dráhy, kterou provedla specializovaná firma
EKKL sport. Z investičních akcí se podařilo nainstalovat nové ozvučení atletické stadionu (rovinky),
vybudovat nové skladovací prostory pro atletické nářadí a dokoupilo se 80 ks nových sedaček na
tribunu diváků (instalace v roce 2022). Správci během roku nainstalovali novou diskařskou klec, kterou
obdrželi atleti od svého svazu zdarma na podzim 2020 (cena klece 420tis. Kč). Průběžně po celý rok
byla prováděna údržba celého areálu, směrující k jeho zkvalitnění. V zimě se údržba soustředila na
opravu techniky, sportovního vybavení a odklízení sněhu z tartanové dráhy. Správci se během celého
roku podíleli i na údržbě ostatních středisek MST.
Personální zajištění:
Mikeš Jakub – vedoucí areálu/správce
Mikeš Pavel – správce / technik MST

Statistika využití atletického stadionu v roce 2021:
Celkem: 21 sportovních akcí (atletické závody a soustředění, průměrně 250 účastníků)
550 tréninkových jednotek atletů (průměr 25/30 sportovců na jednotku)
4000 členů dalších organizovaných spolků-TJ, Sokol, FK, atd. (odhad)
6500 dětí na hodinách TV (pouze červen a září)
1000 sportovců z řad veřejnosti (odhad, bráno průměrem)
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Areál Maškova Zahrada - koupaliště
Je v provozu červen – září

Koupaliště:
Letní koupaliště bylo v roce 2022 otevřeno až v pondělí 7. června. Pozdější termín otevření koupaliště
(o cca 1 týden) byl dán aktuálně chladným počasím na přelomu května a června.
Letošní ročník letní sezóny byl z pohledu návštěvnosti zatím nejhorší v novodobé historii
organizovaného letního koupání v Turnově. Na tomto faktu se podílely dvě okolnosti, které jsme
nemohli ovlivnit. Během června a července, kdy bylo ještě krásné letní počasí, jsme mohli mít v jeden
okamžik pouze maximálně 1000 osob v areálu koupaliště. Tato epidemiologická situace a s ním spojené
restrikce tedy zapříčinili pouze 7658 (červen) a 10277 (červenec) návštěvníků.
Od srpna byly tyto restrikce zrušeny. Na koupališti jsme mohli přivítat běžný počet návštěvníků. Srpen
byl ale bohužel extrémně chladný. Důsledkem toho byla skutečnost, že během srpna bylo koupaliště
uzavřeno celkem 19 dní (otevřeno v srpnu pouze 12). Celková návštěva koupaliště vyla v srpnu 6613.
Nejnavštěvovanějším dnem byla neděle 15. srpna, kdy bylo na koupališti 1562 osob. Tento víkend
celkově 4422 (!) návštěvníků.
Na koupališti jsme svépomocí vydláždili 2/3 plochy pod minigolfem.

Návštěvnosti dle kategorií a měsíců + celková návštěvnost
2021
dospělí

květen

červen

červenec

srpen

září

Celkem

0

2 105

3 889

2 635

0

8 629
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zlevněná + ZTP

0

1 488

2 737

1 633

0

5 858

vstup čipová karta

0

566

244

112

0

922

dítě 101-120 cm

0

740

1248

946

0

2 934

rodinné vstupné

0

608

1705

1194

0

3 507

ostatní

0

2109

454

93

0

2 656

CELKEM

0

7 616

10 277

6 613

0

24 506

Denní průměr

0

401

514

301

0

264

24 506

CELKEM

Celková návštěvnost dle jednotlivých let provozu
Celkem

květen

červen

červenec

srpen

září

Celkem

2016

0

6 464

17 410

20 968

11 350

56 192

2017

1 117

12 302

15 387

18 674

2

47 482

2018

630

5 991

32 162

29 747

207

68 737

2019

0

17 811

14 724

12 325

1 110

45 970

2020

0

1 763

14 883

22 196

0

38 842

2021

0

7 616

10 277

6 613

0

24 506

Počet dnů, kdy bylo otevřeno a kdy bylo zavřeno koupaliště + celkový počet dnů provozu
zav./ot.

květen

červen

červenec

srpen

září

Celkem

2016

0/0

4/26

4/27

4/27

1/15

13/95

2017

0/5

3/27

9/22

5/26

16/1

33/81

2018

0/3

6/26

4/27

6/25

6/7

22/88

2019

0/0

1/29

11/20

9/22

0/1

21/72

2020

0/0

1/8

8/23

7/24

0/0

16/55

2021

0/0

5/19

7/24

19/12

0/0

31/86
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Zimní stadion
Je standardně v provozu leden až duben (v roce 2021 uzavřeno), srpen až prosinec

První část roku 2021 (hokejová sezóna 2020/2021) nebyl zimní stadion v provozu. Celá bruslařská
sezóna byla předčasně ukončena v neděli 11. října 2020 z důvodů vládních nařízení. K obnovení
provozu nedošlo ani na jaře 2021, takže v první polovině roku provoz zimní stadionu kvůli restrikcím
nefungoval. Po letní přestávce začal provoz zimního stadion v pondělí 9. srpna. První týden provozu byl
využit soukromým nájemcem, čímž se MST opět snažila vylepšit propad tržeb v roce 2021.
Provoz zimního stadionu byl i v následujících měsících omezen vládními restrikcemi. My jsme předně
rádi, že se odehrála celá, i když s různými opatřeními vzhledem k onemocnění C19 a s ním spojených
restrikcí. Ty se nejvíce projevily bohužel na návštěvnosti veřejného bruslení, které bylo po většinu roku
omezeno na 100 osob v jeden okamžik. Během sezóny jsme stihli odehrát dvě reprezentační utkání s
tehdy ještě předokupačním Ruskem (kategorie U 17). Odehrálo se u nás extraligové utkání juniorů
(Liberec - Hradec). Na podzim jsme řádně oslavili výročí vzniku místního hokejového oddílu, který
oslavil 90 let. Radost nám dělal zájem škol a školek z Turnova i širokého okolí. Turnov hosil utkání
celkem třech neregistrovaných lig a spoustu hodin skupin a hobby hokejistů. Tréninkové jednotky a
zápasy u nás pravidelně absolvovalo 8 dětských kategorií HC Turnov.
Na zimním stadionu jsme v rámci první etapy postavili vnitřní část skladovacích prostorů, ze kterých
jsme prozatím udělali tolik potřebné šatny pro dětské kategorie. Celková částka: cca 2
V rámci svépomoci jsme také postavili nový velín v rohu zimního stadionu, který bude dočasně sloužit
jako dílna. Velín je důležitý z pohledu přehledu nad ledovou plochou.
Dalším velkým investičním krokem bylo pořízení reverzní osmózy ro úpravu vody na ledovou plochu a
do chladící věže. Tato investice byla částečně hrazena z dotace EU – Evropský fond pro regionální rozvoj
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– OP Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost.
spolufinancována ve výši 585 tis. Kč z výše uvedené dotace.

Investice ve výši 1950 tis. Kč byla

Počty hodiny veřejného bruslení
počet hodin

Celkem vstupů

Průměrná hodinová návštěva

Srpen

5,25

40

7,62

Září

43,75

268

6,13

Říjen

65,75

723

11

Listopad

37,25

954

25,62

Prosinec

70

3403

48,61

Celkem 5388 návštěvníků – nízká návštěva vzhledem k chybějícímu provozu na jaře 2021 (C-19).
Využití zimní stadion dle měsíců a jednotlivých skupin.
1.

2.

3.

4.

8.

9.

10.

11.

12.

Celkem

Školy

0

0

0

0

0

0

29

48,5

50,5

128

trénink děti

0

0

0

0

65,5

86,75

85

77,25

84

398,5

trénink "A"

0

0

0

0

3,75

11,25

10

5

8,75

38,75

zápasy děti

0

0

0

0

19,25

7,5

19,75

15,5

22,5

84,5

zápasy "A"

0

0

0

0

0

6,5

9,75

3,25

6,5

26

neregiliga

0

0

0

0

0

20

30

50

30

130

krasobruslení

0

0

0

0

0

8

8

8

9

33

Skupiny

0

0

0

0

124,75

78,5

60,25

64,25

81,5

409,25

veřejné bruslení

0

0

0

0

5,25

43,75

65,75

37,25

70

222

dětské skupiny

0

0

0

0

0

6

9

9

10,5

34,5

Zápasy ostatní

0

0

0

0

0

8

5,25

23

0

36,25

Celkem hodin

0

0

0

0

218,5

Počet dní provozu

0

0

0

0

23

30

31

30

31

145

Půměrný počet hodin
za den bez rolbování

0

0

0

0

9,5

9,21

10,7

11,37

11,78

10,8

276,25 331,75

341

Odhadovaná návštěvnost zimního stadionu je cca 55 000 návštěvníků.
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Sokolovna Mašov
Celý rok je v provozu tělocvična (rok 2020 omezen), hřiště za sokolovnou je v provozu duben – říjen

Sokolovna Mašov spolu s venkovním hřištěm byla v roce 2020 MST převedena do majetku.
Tělocvična plní kulturně-společenské a sportovní aktivity převážně občanů místní části Mašov. Jsou zde
pořádány plesy (cca 4-5 za sezónu), oslavy narozenin, spolkové akce místních skupin (SDH Mašov, RS
Mašov, Povyk atd.), ale hlavě pohybové aktivity.
Sokolovnu nejvíce využívají členové RS Mašov. Využívají ji ale i děti ze ZŠ a MŠ. Sokolovna není v
optimálním technickém stavu, kde se musí postupně řešit nová střecha, postupná výměna oken,
opravu a výmalbu sálu. S těmito činnostmi se počítá v rámci plánu investic a velkých oprav.
Správce sokolovny je Jiří Baraňuk.
Statistika návštěvnosti (cca 40 % běžného období – provoz pouze 9. - 12. 2021, zbytek omezení C19):
Celkem využito 258 hodin organizovanými spolky (cca 2,5 až 3 tis. návštěvníků), bez plesu (C19).
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OSTATNÍ SPORTOVIŠTĚ

Z větších tradičních akcí v areálu Maškovy zahrady byla většina aktivit z epidemiologických důvodů
zrušena: Závody ve skateparku; závody v in-line bruslích „O pohár starosty města“; Zahájení turistické
sezóny - akce na koupališti.
Venkovních akcí tak v roce 2021 nebylo mnoho. Jednalo se o Silvestrovský běh 2021, již 47. ročník a
dva závody v pumptracku (jízda zručnosti a jízda na elektrických skateboardech).

Maškova zahrada - skatepark, hřiště, in-line dráha
Skatepark, jedno z nejvíc využívaných sportovišť v rámci MST a je pevnou součástí areálu. V rámci
skateparku se pořádají také různé skateboardové závody.
In-line dráha slouží hlavně pro rekreační sport. Toto je nejideálnější prostor v Turnově pro malé děti a
jejich výuku na jízdním kole. Od jarních měsíců, přes letní provoz koupaliště až do podzimních časů se
na dráze míhají bruslaři, cyklisté a další rekreační sportovci.

Pumptrack
Pumptrack – oblíbené sportoviště hlavně mladší generací. Kromě organizovaných závodů a bloků
oddílu se v pumptracku schází neorganizovaná mládež. To sebou nese rizika, kdy např. skatepark je
pod dohledem MP, což ale u pumptracku zatím chybí. V této části areálu dochází k největším
problémům s vandalstvím, které je spojeno i velkým znečišťováním veřejného prostranství.
Toto bychom chtěli v příštím roce zlepšit.
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Hřiště u TSC¨
V roce 2021 fungoval provoz plně celoročně jako venkovní sportoviště. O epidemiologických
opatřeních byla veřejnost informována na instalovaných cedulích.

Tenisový kurt u atletického stadionu
Tenisový kurt má stabilní využití v oblasti rekreačního sportování, návštěvníci se pravidelně vrací

Provoz Gastro
Rok 2021, zejména jeho začátek byl pro fungování gastro provozu velmi nepříznivý. Pokračující
lockdown z října 2020 opětovně uzavřel zimní stadion pro jakékoliv sportovní využití, zcela omezil
provoz hospůdky Mašov a jen s menšími či většími hygienickými opatřeními umožnil prodej potravin
kosmetiky a hygienických pomůcek v kiosku DD Pohoda pro stávající klienty.
S výhledem na „lepší zítřky“ byla očekávána letní sezóna na koupališti, která po odezdění všech
vládních opatření a z důvodu chladného a deštivého léta proběhla velmi vlažně a rozpačitě.
V září jsme zajišťovali občerstvení při slavnostním otevření zrekonstruované školy v Mašově, dále při
slavnostním otevření silnice II/610 úseku Turnov – Svijany a ulice Nádražní v Turnově a při odloženém
memoriálu Ludvíka Daňka na atletickém stadionu.
Po odstěhování odběrového centra firmy Medila z prostor zimního stadionu již plně fungoval Sportbar,
kde se z větších akcí konal mezinárodní amatérský hokejový turnaj a mezinárodní hokejové dvojutkání
U17 ČR-Rusko.
Poté přišla opět vládní opatření, která omezila počty diváků na hokejové zápasy HC Turnov 1931, počty
návštěvníků na veřejné bruslení a zamezila vstup veřejnosti bez platného potvrzení o bezinfekčnosti
do prostor občerstvení a omezení zavírací doby a tím opět koncem tohoto roku turbulentního roku
ztížila fungování gastro provozu a negativně ovlivnila jeho konečný hospodářský výsledek.

Přílohy:
Bulletin fotografií Městské sportovní Turnov_2021
Výkazy závěrky 2021
Příloha k účetní závěrce 2021
Zpráva o vztazích za rok 2021
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Rok 2021 Městské sportovní Turnov
v tiskových zprávách a fotografiích

15. ledna 2021
Turnovští mohou do upravené bílé stopy! Ve spolupráci s Klubem lyžařů Turnov se
v lednu mohli kolem Maškovy zahrady prohánět běžkaři.

20. ledna 2021
Sníh, radost i starost! Zimní počasí posledního týdne přineslo do Turnova souvislou
sněhovou pokrývku. Pracovníci Městské sportovní Turnov pravidelně odklízeli sníh
z atletické dráhy i hřiště s umělým povrchem.

26. února 2021
Místo bruslařů dorazila na zimní stadion stavební firma. Minulý týden (17. 2. 2021)
odstartovaly v Zimním stadionu Ludvíka Koška v Turnově práce na vestavbě.
Zhotovení nových prostor vyjde na necelé 2 mil. Kč, dílo dodá firma B.C.M.
Company, s.r.o. z Vrchlabí.

11. března 2021
V bazénu na Výšince mění filtrační náplně. Bazén Výšinka je stejně jako většina
sportovišť kvůli vládním nařízením uzavřený. Neznamená to však, že by se uvnitř
nic nedělo. Naopak. Odstávka urychlila výměnu filtračních náplní.

28. dubna 2021
Sportoviště se chystají na novou sezónu. Přestože epidemiologická situace ještě
nedovoluje sportovat jako dřív, je třeba sportoviště připravit na novou sezónu.
Městská sportovní Turnov v tuto chvíli intenzivně pracuje na tom, aby všechny
turnovské areály byly v co nejlepší kondici.

2. května 2021
Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov. Šestou sezónu koupaliště v
Maškově zahradě Turnov si rozhodně nenechte ujít! Jeho brány se otevřou
poslední květnový týden. Samozřejmě bude ještě záležet na počasí a
epidemiologické situaci.

2. května 2021
Pumptrack, nové sportovní vyžití v areálu Maškovy zahrady. Od loňského roku se
turnovský areál Maškovy zahrady může pyšnit zcela novým pumptrackem, který
vznikl díky participativnímu rozpočtu, ve kterém sami obyvatelé města rozhodují o
využití části městského rozpočtu.

15. května 2021
Turnovská sportoviště v době rozvolnění. Rozvolnění 17. května 2021 přinese
nejen otevřené zahrádky restaurací, ale také se uvolní omezení sportovních akcí,
kde bude moci být až padesát osob venku nebo deset uvnitř, a to za obvyklých
protiepidemických podmínek.
19. května 2021
Čištění bazénů v Maškově zahradě. Tento týden se začalo koupaliště v areálu
Maškovy zahrady chystat na šestou sezónu. V pondělí 17. května 2021 se vypustily
bazény a pracovníci městské sportovní dva dny „bojovali“ s veškerou usazenou
špínou a bazén čistili pomocí dvou typů chemie.

30. května 2021
Koupaliště je připravené, počasí zatím nepřeje vodním radovánkám. Koupaliště v
areálu Maškovy zahrady je připraveno na další sezónu. Kvůli chladnému počasí se
však jeho brány neotevřou v pondělí 31. května, ale až o týden později, 7. června
2021.

2. července 2021
Animační programy zpestří pobyt na koupališti v Maškově zahradě. Po úspěšném
loňském roce, kdy animační programy v areálu Maškovy zahrady odstartovaly, se
chystá od příštího týdne jejich obnova. Na zpestření běžného koupání se mohou
těšit děti i dospělí.

12. července 2021
Maškova zahrada zve na noční koupání s hudbou. Zítřejší teplé počasí využije
koupaliště v Maškově zahradě na druhé noční koupání. Tentokrát proběhne akce s
živou hudbu od DJ Paola.

13. července 2021
Atletický stadion v Turnově má novou diskařkou klec. Turnovský atletický stadion se
může od nové sezóny pochlubit diskařskou klecí v hodnotě přes 300 tis. Kč. AC
Turnov ji obdržel zcela zdarma od Českého atletického svazu. Kompletní montáž
včetně přípravy patek provedli před nedávnem pracovníci Městské sportovní
Turnov.

27. července 2021
Turnovský pumptrack čekají jedinečné závody. V sobotu 31. 7. 2021 ožije turnovský
pumptrack naprosto ojedinělými závody. Na asfaltovou plochu se totiž chystají
elektrické skateboardy. Nejen, že takové stroje na pumptracku v areálu Maškovy
zahrady nikdy nebyly, ale dokonce se žádné takové závody ještě v České republice
nejely.

2. srpna 2021
Hokejisté se mohou těšit na nové šatny. Vestavba šaten na Zimním stadionu
Ludvíka Koška v Turnově je téměř hotová. Chybí dokončit schodiště a osadit
požární únikové dveře. Seznam dalších drobných vad a nedodělků byl předán
zástupci dodavatele minulý týden na kontrolním dnu.

6. září 2021
Bazén na Výšince vstoupil do nové sezóny – školky a školy ho vzaly útokem. Dnes
zahájil provoz plavecký bazén na Výšince a tak nabitý program ještě neměl.

30. září 2021
Kvalitní led je základ! Turnovský Zimní stadion Ludvíka Koška má na tuto sezónu
hned několik novinek. Ta, kterou si dnes představíme, není na první pohled vidět,
ale na ten bruslařský je rozhodně znát. Kvalitní ledovou plochu! Novým vylepšením
je totiž instalace chemické úpravny vody na bázi reverzní osmózy, která přinesla
kvalitnější led i úspory energie.

24. října 2021
Vestavba na zimním stadionu prošla kolaudačním řízením. Minulý týden proběhlo
na turnovském Zimním stadionu Ludvíka Koška kolaudační řízení na novou
vestavbu.

25. října 2021
Bazén na Výšince nabídne plavání veřejnosti. I ve svátek! Plavecký bazén na
Výšince slouží především jako výukový bazén pro školy a školky na Turnovsku.
Přesto se vždy najdou hodiny pro plavání veřejnosti. Tento týden se dokonce
hodiny pro veřejnost rozšiřují, a to díky svátku a podzimním prázdninám ve
školách.

15. listopadu 2021
Zimní stadion má za sebou rušný podzim, turnovský hokej slavil 90 let. Zázemí pro
řadu hokejistů i diváků musel připravit Stadion Ludvíka Koška v Turnově během
podzimních dní. Akce na ledě střídala akci a bylo nutné vše zabezpečit a připravit.
K výročí 90 let turnovského hokeje se totiž konalo několik prestižních zápasů.

30. listopadu 2021
Sportování má zpřísněná pravidla. Od minulého pátku platí na území České
republiky nouzový stav. Vláda ho vyhlásila na 30 dnů. Sportovat během něho lze,
ale platí řada protiepidemických opatření. Turnovská sportoviště zůstávají otevřená
a doufají, že je sportovci budou i nadále využívat.

13. prosince 2021
Zimní stadion zve na vánoční bruslení. Ať už přinesou vánoční svátky jakékoliv
počasí, na Zimním stadionu Ludvíka Koška v Turnově na vás čeká kvalitně udělaný
led pro bruslení. Doba pro veřejnost byla značně rozšířená, z mnoha termínů určitě
vyberete.

23. prosince 2021
Turnovská sportoviště rozšířila hodiny pro veřejnost. Konec roku 2021 bude pro
zájemce ve znamení sportu. Jak zimní stadion Ludvíka Koška v Turnově, tak
plavecký bazén na Výšince rozšířil hodiny pro veřejnost.

Zpracovala: Mgr. Zdenka Štrauchová

