
Zápis ze zasedání 

letopisecké komise Rady města Turnov 
 

konané dne 5. 11. 2019 
 
Celkový počet členů komise: 9 
 
Přítomni: 7 
Mgr. Petra Houšková, Pavel Charousek, Mgr. Pavel Jakubec, Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. David Marek, 
Mgr. Martina Marková, Mgr. Pavel Mlejnek 
 
Nepřítomni (omluveni): 2 
Mgr. Magdalena Mejzrová, Mgr. Dalibor Sehnoutka  
 
Komise je usnášení schopná. 
 
Program jednání: 

1. Kronika města za rok 2018 
2. Nové ulice v Turnově 
3. Ostatní 

 
Ad 1. 
Byla diskutována podoba kroniky za rok 2018 vč. její fotografické přílohy. Kronika byla shodně shledána 
jako vyhovující ve všech směrech, kladně byl hodnocen její přínosný obsah.  
Členové komise mohou ještě do 10. 11. 2019 zaslat případné připomínky k obsahu či grafické úpravě 
na adresu m.markova@mu.turnov.cz a následně budou předány Mgr. Alžbětě Kulíškové. 
 
Ad 2. 
Byla otevřena otázka pojmenování nových ulic na Daliměřicích, která má být směřována na kulturní 
komisi Rady města Turnova. Z uvedených nákresů vzešly možnosti, že 4 nové ulice mohou nést 
pojmenování: Šimákova, příp. dle posledního daliměřického starosty, Zámecká, Na Cvičišti, U 
Zahradnictví. Další případné návrhy budou doručeny do 18. 11. 2019 na adresu 
m.markova@mu.turnov.cz 
 
Ad 3. 
Opětovně byly zmíněny webové stránky města a archivace zpráv. Stále trvá doporučení komise, aby 
archiv důležitých zpráv a událostí (všech zásadních dat v obci) byl vytvořen dle standardizovaných 
doporučení, aby byl funkční s vyhledáváním na webových stránkách města – prohledávatelný archiv 
by měl být standardem. Tento požadavek by měl být zapracován do nových webových stránek města.  
 
Další školou, která bude tvořit obrázek pro kroniku (za rok 2019) bude Základní škola Zborovská. 
  
Tajemnicí komise bylo sděleno, že při svolávání komise je obtížné kontaktovat členku nominovanou za 
Pirátskou stranu, Mgr. Mejzrovou, neboť nepoužívá žádnou elektronickou adresu. Není tak možné 
zasílat jí termíny jednání a zároveň není možné zasílat jí podklady pro jednání – koncept kroniky (cca 
300-400 stran textu). Předsedkyně komise vzala tuto informaci na vědomí. 
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V případě, že členové letopisecké komise přítomni na jednání nevznesou do třech dnů po obdržení 
zápisu písemné připomínky, má se za to, že záznam vystihuje průběh jednání. 
 
 
Zapsala: Mgr. Martina Marková 
Ověřila: Mgr. Petra Houšková, předsedkyně komise 


